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కరత్తవవప్టెం! 

దేశాధినేతలరు కొప్టెందరరు చాలా విప్టెంతగా ఉప్టెండేవాళరుళ. 
ఒకపప్పడు ఫిలపప్పనన్స్ దేశానిక ఫెరిడ్డినాప్టెండ్ మారస్కూస్ అనే ఆయన అధవక్షుడగా
ఉప్టెండేవాడు. ఆయన భారవ పేరరు ఇమెలాడ్డి. ఆయనకప్టెంటే ఎకస్కూవ అధికారానిల్ని
చెలాయప్టెంచద ఆవిడ!  ఆమెక ఖరీదహైన వసరుత్తవులప్టెంటే మహా ఇషపప్టెం ఉప్టెండేద.

తనక కావలసిన వసరుత్తవులల్ని పప్రభరుతశ్వ ఖరరుచ్చేతో కొనరుకస్కూనేప్టెందరుక ఆమె వేరే
దేశాలక వళళదట!  అపప్పడు ఆమె విమానప్టెం వప్టెంట మర నాలరుగరు  విమానాల పనివాళరుళ
వళళవాళళట!  మారస్కూస్  పప్రభరువు  అమెరికాక  సనిల్నిహితప్టెంగా  ఉప్టెండేవాడు-  దాప్టెంతో  పప్రపప్టెంచ
బవప్టెంకతో సహా అనేక దేశాలరు ఫిలపప్పనన్స్ క లెకస్కూక మికస్కూలగా అపప్పలచాచ్చేయ.  మారస్కూస్,

ఆయన కటరుప్టెంబప్టెం  ఆ  డబరుబ్బులతో  పప్టెండగ  చసరుకనాల్నిరరు-  ఏవేవో  కప్టెంపనీలరు,  హోటళరుళ,
పయప్టెంటప్టెంగరులరు,  ఏవి  చికస్కూతే  అవి  కొనరుకస్కూనాల్నిరరు.  చివరిక  జనాలరు  తిరగబడ  విపలవప్టెం
తెచాచ్చేరరు. దాప్టెంతో ఆయన తన కటరుప్టెంబప్టెంతోటీ, ఆసరుత్తలతోటీ కూడ పారిపోయ, అమెరికాల
తల దాచరుకనాల్నిడు. పారిపోతరునల్ని ఇమెలాడ్డి తనకనల్ని మసూడు వేల చెపప్పల జతలల్ని, వప్టెందలాద
పయప్టెంటప్టెంగరులనీ  ఫిలపప్పనన్స్ ల నే  వదలేసి పోతే కొతత్త పప్రభరుతశ్వప్టెం వాళరుళ  ఓ మసూవజియప్టెం పటప
వాటని పప్రదరిరప్టెంచారరు. మరి మారస్కూస్ దప్టెంపతరులరు అమెరికాక వళళక 150 బిలయన డలరల
విలరువహైన భవనాలరు కొనాల్నిరట. ఓ 750 బిలయన డలరలనరు అకస్కూడ బవప్టెంకలనరుప్టెండ అపప్పగా
తీసరుకొని వాటక రిపేరరుల చయప్టెంచారట! 

ఒకపప్పడు  జరమనీ  దేశానిల్ని  పరిపాలప్టెంచాడు  అడలల్ఫ్  హిటలర .  అతనిక
'మేమరు ఆరరువలప్టెం'  అని బలే నమమకప్టెం ఉప్టెండేద.  వాళల దేశప్టెంలనే చాలా
మప్టెంద యసూదరు జాతి వాళరుళ ఉప్టెండేవాళరుళ. వాళరుళ 'ఆరరువలరు కారరు' అని
కూడ హిటలర గటపగా నమేమవాడు.  దాప్టెంతో సమయప్టెం చసూసరుకొని,  సెహైనిక



కొతత్తపలల                                                     3 సెపపప్టెంబరరు 2015

పరిపాలకడగా తనకప్టెండే అధికారాలనరు ఎప్టెంచకాస్కూ పప్టెంచసరుకొని,  పనెల్నిప్టెండేళళపాటరు రాజవప్టెంల 
దొరికన యసూదరుడనలాల గాల చొరని భసూగరర్భ గగృహాలల బప్టెంధిప్టెంచసి, 'రజుక ఇప్టెంతమప్టెంద'

అనల్నిటరులగా విష వాయరువులల్ని పప్టెంపి చప్టెంపిప్టెంచాడు.  ఇటల  అతని చత చప్టెంపబడడ్డి  యసూదరులరు
కనీసప్టెం అరవహై  లక్షల మప్టెంద ఉప్టెంటరని చెబరుతరరు!  చివరిక హిటలర క ఉనల్ని జాతవహప్టెంకారప్టెం
మరుదరి రెప్టెండో పప్రపప్టెంచ యరుదాద్ధానేల్ని తీసరుకొచిచ్చేప్టెంద! 

ఇప్టెంకవహైపన, రషవనరు ఒకపప్పడు జార చకద్రివరరుత్తలరు పరిపాలప్టెంచవాళరుళ. వాళరుళ
భోగలాలసరులెహై జనాలల్ని పటపప్టెంచరుకలేదరు.  దాప్టెంతో  పప్రజలరు తిరగ బడడ్డిరరు.  ఆ
రజులల 'అప్టెందరసూ సమానప్టెం' అని చెపేప్పవాడు, జోసెఫ్ సాపలన  అనే ఆయన.

ఆ సాపలన క అధవక్ష పదవి కటపబెటపరరు తిరరుగరుబటరుదారరులరు.  ఆ తరాశ్వత
సాపలన   తనక అడుడ్డివచిచ్చేన  వాళలనలాల  'దేశదద్రోహి'  అని ఉరికప్టెంబలెకస్కూప్టెంచాడు.  తనవాళలక
అధికారప్టెం కటపబెటపడు. 'తమరు చెపేప్ప మాటనరు అప్టెందరసూ వినాల'  అని గటపగా భావిప్టెంచాడు.

తనసూ,  తన  మనరుషరులసూ  ఆడప్టెంద  ఆట,  పాడప్టెంద  పాటగా  పప్రవరిత్తప్టెంచాడు.  "రషవ
వలగిపోతరునల్నిద - అమెరికాక ఇద పోటీ" అని బయట పప్రపప్టెంచానిక ఒక భాద్రోప్టెంతి కలగిప్టెంచాడు.

దేశ  ఆరిర్థిక  వవవసర్థి  చాలా  ఘోరప్టెం  అయపోయేవరకూ  ఆ  అబదాద్ధానిల్ని  నిజప్టెం  చసప్టెందరుక
తనరుల్నికలాడప్టెంద రషవ.  రానరు రానరు 'రషవల అప్టెందరసూ సమానమే,  కానీ కొప్టెందరరు మటరుక
ఎకస్కూవ  సమానప్టెం'  అని  ఎగతళిక  గరురెహైప్టెంద.  చివరిక  ఒకస్కూటగా  నిలబడలేక  మరుకస్కూలరు
మరుకస్కూలెహైపోయప్టెంద! 

ఆఫిప్రకాల ఉగాప్టెండ అని ఒక  దేశ ప్టెం  ఉప్టెంద.  దానిక ఒకపప్పట అధవక్షుడు,

'ఇద-అమీన'  అనే ఆయన.  ఆయన 'నరమాప్టెంసప్టెం తినేవాడు'అని పకారరుల.
ఆయన చతిల హతమెహైనవాళళ లెకస్కూ ఇప్టెంకా తేలలేదరు.  మానవహకస్కూలక
అతనరు  కటపనటరుపగా  మరెవశ్వరసూ  గోరీ  కటపలేదని  చెబరుతరరు.  ఆమెల్నిసప
ఇప్టెంటరేల్నిషనల వారి లెకస్కూల  పప్రకారప్టెం,  అతని చతిల  కనీసప్టెం  ఐదరు  లక్షల
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మప్టెంద  మరణప్టెంచి  ఉప్టెంటరరు!  ఆ  రజులల  ఓసారి  ఆఫిప్రకా  ఆరిర్థిక  వవవసర్థినరు  బగరు
చయాలనరుకనాల్నిడట అతనరు. దాప్టెంతో ఇప్టెంక అపప్పటక వాళళ దేశప్టెంల  నివసిససూత్త ఉనల్ని ఆసియా
వాసరులరు  ఓ  80,000  మప్టెందని  దేశప్టెం  నరుప్టెండ  తరిమేశాడు.   అటల  తరిమేసాక,  వాళళ
భసూమరులల్ని,  ఆసరుత్తలల్ని,  కప్టెంపనీలనరు  అనిల్నిటనీ  జపత్త  చసి,  వాటని  తన  మదద్దతరుదారరులక
ఇచరుచ్చేకనాల్నిడట అమీన.  వాళళమో ఆ ఆసరుత్తలల్ని సరిగా నిరశ్వహిప్టెంచక,  దవాలా తీయప్టెంచి,  దేశ
ఆరిర్థిక వవవసర్థినరు మరిప్టెంత ఛినాల్నిభినల్ని ప్టెం చశారరు. 

ఇక  మన  పొరరుగరుదేశప్టెం  పాకసాత్తన -  పప్రజాసాశ్వమవ  దేశప్టెం-  అయనా
అకస్కూడ  సెహైనవప్టెం  పరిపాలనల  ఎనిల్ని  సారరుల  నేరరుగా  జోకవప్టెం
కలగజేసరుకనల్నిద  లెకస్కూలేదరు.  అనేకమారరుల  పప్రజాసాశ్వమవప్టెం
నియప్టెంతగృతశ్వప్టెం అయవప్టెంద; అనేక ఒతిత్తళళ నడుమన  నియప్టెంతగృతశ్వ ప్టెం
తిరిగి  పప్రజాసాశ్వమవప్టెం  అయవప్టెంద.  పాకసాత్తన నరు  ఆనరుకొని  ఉనల్ని
ఆఫఫ్ఘనిసాత్తన ల  తలబన  నేతలరు  మతనిల్ని  ఆయరుధాలతోటీ,

కటరుపబటలతోటీ ఎప్టెంత విచక్షణా రహితప్టెంగా జోడసరుత్తనాల్నిర మలాలా
యసూసరుఫ్ జాయ్ రకరకాలరుగా చెపిప్పప్టెంద. ఈ గొడవలక నిజప్టెంగా అప్టెంతప్టెం ఉనల్నిటరుల తోచదరు. 
పప్రపప్టెంచప్టెంల ఇనిల్నినిల్ని  గప్టెందరగోళలరు ఉప్టెండగా మనప్టెం మటరుక  అరవహైఎనిమిద ఏళళ  పాటరు
'మతపప్రసకత్త  లేని-  లకక  పప్రజాసాశ్వమవ  గణతప్టెంతద్రి  రాజవప్టెం– – 'గా నిలచామనేద చసూసత్త,  ఒక
రకప్టెంగా చాలా అదరుర్భతప్టెం అనిపిసరుత్తప్టెంద. దీనిక కారణప్టెం సమరునల్నితమెహైన మన వారసతశ్వమేనేమో-

మహాతమ గాప్టెంధీలని మానవత, బబ అప్టెంబేదస్కూర లని రాజావప్టెంగ పటమ, సరేశ్వపలల రాధాకగృషష్ణన 
తతిశ్వకత,  జవహర లాల  నెహప్ర  విదేశాప్టెంగ  విధానప్టెం,  సరాద్దర  పటేల లని  ఉకస్కూ  తతశ్వప్టెం,

లాల బహదరుర  శాసిత్తస్త్రి  గటపతనప్టెం,..  ఇవనీల్ని  నిరప్టెంతర  పప్రవాహాలరుగా  మన  సప్టెంసస్కూగృతిక
ఎపప్పటకపప్పడు  జీవప్టెం  పోససూత్త  వచాచ్చేయ.  వీరి  వవకత్తతశ్వలరు  మనప్టెందరికీ  మారర్గదరరకాలరుగా
నిలాచ్చేయ.  
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జులెహై  27 న పరమపదప్టెంచిన  మన  పదకొప్టెండవ  రాషపస్త్రిపతి డ.ఎ.పి.జె అబరుద్దల కలాప్టెం మన ఈ
వారసతశ్వనిక  జాజశ్వలవమానమెహైన
మరొక  పప్రతీక.  శాసత్తస్త్రివేతత్తగా  ఉనల్నిత
శిఖరాలనరు  అధిరహిప్టెంచి,  'భారత
క్షిపణ  పితమహుడు'  అనిపిప్టెం-

చరుకొని,  రాషపస్త్రిపతిగా  మనదేశ
అతరువనల్నిత  పఠానిల్ని  అధిరహిప్టెంచిన
అబరుద్దల కలాప్టెం ఏలాప్టెంట భేషజాలసూ
లేకప్టెండ,  చనిపోయేవరకూ
అతవప్టెంత  సాధారణ  జీవితనిల్ని
గడపారరు. 
శాసత్తస్త్రియతక,  మత సామరసావనిక,

నిరాడప్టెంబరతక,  తవగశీలతక,

సౌశీలవతక,  నిబదద్ధాతక,  దేశ పప్రజల
పటల  పేప్రమాభిమానాలక  నిలరువతరుత్త
నిదరరనాలెహైన  ఇలాప్టెంట  మహ-

నీయరులరు  పటపన  భసూమిల
పటపటప్టెం నిజప్టెంగానే మన అదగృషపప్టెం.

వారి ఆశయాలక జీవప్టెం పోయటప్టెం
మనప్టెందరి కరత్తవవప్టెం. 

    కొతత్తపలల బగృప్టెందప్టెం 
ఉనల్నితమెహైన ఆదరారనిల్ని కలగి ఉప్టెండల; దానిల్ని 
సాధిప్టెంచప్టెందరుక ఓపికగా శప్రమిప్టెంచాల;  ఇదే మన  
జీవనససూతద్రిప్టెం కావాల-  డ.బి.ఆర.అప్టెంబేదస్కూర
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నీతి చప్టెందద్రిక
నీతి చప్టెందద్రిక 59 వ భాగప్టెం.  మరుగిప్టెంప వచచ్చే మాసప్టెం...

మసూలప్టెం : కీ. శ. కప్టెందరుకూరి వీరేశలప్టెంగప్టెం               సరళీకరణ: ఘడయారప్టెం వేప్టెంకట నారాయణ  శరమ

'అపరీక్షకారి' బద్రోహమణరుడ కథ
(పరీక్షిప్టెంచక తశ్వరపడన బద్రోహమణరుడ కథ) 

గౌడ  దేశప్టెంల  ఒక  అగప్రహారప్టెం  ఉప్టెండేద.

అప్టెందరుల  దేవశరమ  అనే  బద్రోహమణరుడు
ఒకడుప్టెండేవాడు.  అతనిక  పదద్దగా  చదరువు,

జాజ్ఞానమసూలేవు.  అతనిక,  అతని  భారవ
యాజజ్ఞాసనిక  వేరే  సమసవలరు  కూడ  ఏమీ
లేవు-  'సప్టెంతనప్టెం లేక పోవటప్టెం'  అనే ఒకస్కూ
కొదవ తపప్ప. 

దేవశరమక  అదేమప్టెంత  కషపప్టెం  అనిపిప్టెంచద
కాదరు  గాని-  యాజజ్ఞాసని  మాతద్రిప్టెం,  తనక
పిలలలరు  లేకపోవటప్టెం  చత,  పిలలలల్ని  కని-

పప్టెంచరుతసూ  ఉనల్ని  తన  తోటవాళలనప్టెందరినీ
చసూసి మరుచచ్చేట పడేద;  యోగరుల మాదరి
వేషలరు  వేసరుకనల్ని  వాళరుల  ఎవరరు  కనిపిసత్త
వాళలనలాల  ఆశప్రయప్టెంచద;  వాళల  కాళరుళ  ఒతిత్త,
భోజనాలరు పటప  సతస్కూరిప్టెంచద;  వాళల  చత ఏ
వేర,  వలలప్టెంక  కటపప్టెంచరుకనేద.  కనిపిప్టెంచిన

సప్టెంధి-12
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రాయకలాల  మద్రోకస్కూద;  ఏ  గరుడ  కనిపిసత్త
దానికలాల  నమసస్కూరిప్టెంచరుకనేద;  ఎవరరు
ఎప్టెందరుల  మనగమప్టెంటే  ఆ  తీరర్థిప్టెంల
మరునిగేద;  లకప్టెంల  లేని  వప్రతలనరు-
నోమరులనరు  అనిల్నిటనీ  నోమరుకప్టెంటసూ
ఉప్టెండేద. 

ఇటల  కొప్టెంతకాలప్టెం  గడచాక,  భగవప్టెంతరుడ
దయవలల  యాజజ్ఞానేని  కడుపపప్టెండప్టెంద.  ఒక
కమారరుడని  కనల్నిద.  లేక  లేక  కలర్గన
సప్టెంతనప్టెం  కాబటప  తలల  తప్టెండుప్రలరు  ఆ
పిలలవాడని చాలా గారాబప్టెంగా,  పాద్రోణాలకప్టెంటే
ఎకస్కూవగా,  "రొమరుమమీద  కాలరు  నేల  మీద
పటపనివశ్వకప్టెండ" పప్టెంచరుకసాగారరు. 
ఒక రజున యాజజ్ఞాసని ఆ పిలలవాడక పాలచిచ్చే
నిదద్రిపచిచ్చే,  ఉయావలల  పడుకబెటపప్టెంద.

వాడక తన భరత్తనరు కాపలాగా ఉప్టెంచి, పొరరుగరు
వీధిలనే  ఉనల్ని  తలలగారి  ఇప్టెంటక  వళిళప్టెంద.

ఆరజు  పప్టెండుగ  రజు  కూడనసూ.  అదే
రజున ఆ దేశప రాజుగారరు తమ తలలగారి
తిథి  (సప్టెంవతన్స్రానిక ఒక సారి చనిపోయన
వారిని తలచరుకప్టెంటసూ చస తప్టెంతరు-  శాద్రోథర్థిప్టెం)

చసరుకప్టెంటరునాల్నిరరు.  శాద్రోదర్థిప్టెం  రజున

'ఇప్టెంతమప్టెంద  బద్రోహమణరులక'  అని  లెకస్కూగా
బప్టెంగారప్టెం-ఆవులరు  మదలరుకొని,  నరువుశ్వలరు-
ఉపప్ప  వరక  ఏవేవో  సప్టెంబరాలరు  దానప్టెం
ఇవశ్వటప్టెం  ఆనవాయతీ.  విధివశాతరుత్త,  ఆ
సప్టెంవతన్స్రప్టెం  ఎప్టెందరుకనో రాజుగారిక  దేవశరమ
గరురరుత్తకొచాచ్చేడు.  తలలగారి  తిథి  సప్టెందరర్భప్టెంగా
వచిచ్చే,  తనిచచ్చే  దానప్టెం  సశ్వకరిప్టెంచాలని
దేవశరమక కబరురరుపప్టెంపారాయన.  

ఇపప్పడు దేవశరమ చికస్కూలల పడడ్డిడు-"నేనా,

నితవదరిదరుప్రడని.  కలగక  కలగక-  ఇవాలపక
కదా,  పప్రభరువులవారిక నా మీద అనరుగప్రహప్టెం
కలర్గప్టెంద?!  బగా  చదరువుకనల్ని  పప్టెండతరులరు
అనేకమప్టెంద  ఉప్టెండగా,  వాళలప్టెందరినీ  కాదని,

నాక  దానప్టెం  ఇసాత్తనని  వరత్తమానప్టెం
పప్టెంపారరుకదా,  ఆయన?!  ననరుల్ని
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భాగవవప్టెంతరుడని  చెయావలనే  ఉదేద్దశప్టెంతో
పప్రభరువులవారరు  ననరుల్ని  పిలరువనప్టెంపితే,  నా
దరురదగృషపప్టెం ఎటల  ఉప్టెంద చసూడు-  ఇటలప్టెంట
ఇరరుకన పడ ఉనాల్నినరు నేనరు!  పటపనిప్టెంటక
వళిలన నా భారవ తిరిగివచచ్చేద ఎపప్పటక,  నేనరు
పోయ దానప్టెం పటేపద ఎపప్పటక?! పోనీ, 'ఆమె
రాకనాల్ని పరాశ్వలేదరు; నేనరు పోతనరు'  అప్టెంటే,

మరి  ఇప్టెంతవరకూ  కప్టెంటక  రెపప్పలాగా
కాపాడుకప్టెంటరునల్ని  పిలలవాడ  దగర్గర
కనిపటరుపకొని  ఉప్టెండేవాళలవరసూ  లేరే!  పోనీ
'నేనరు  రాజుగారి  దగర్గరిక  పోనరులే,

మానేసాత్తనరు' అప్టెంటే పప్రభరువుల వారరు నాకసప్టెం
శాద్రోదాద్ధానిల్ని  ఆపరరు  కదా-  వేరే  ఎవరిక 
ఇచచ్చేసాత్తరరు కదా,  ఆ దానానిల్ని?!" అని చాలా
గప్టెందరగోళ పడడ్డిడు. 

ఆ  సమయప్టెంల  అతనిక  ఒక  ఉపాయప్టెం
తోచిప్టెంద.  తమ  పప్టెంపడు  మరుప్టెంగిస
గరురరుత్తకొచిచ్చేప్టెంద.  "ఇప్టెంక ఇపప్పడు నాక ఒక
ఒకస్కూ  మారర్గప్టెం  తోసరుత్తనల్నిద-  చాలా  రజుల
నరుప్టెండ  కనల్నిబిడడ్డిలాగా  పప్టెంచరుకప్టెంటరునల్ని
మరుప్టెంగిస ఉనల్నిద కదా? దానిల్ని మా పిలలవాడక
కాపలాగా ఉప్టెంచరుతనరు.  మరుదరుద్దల కొడుకక

దానిల్ని  కాపలాగా  ఉప్టెంచి,  నేనరు  చటరుకస్కూన
పోయ  వసాత్తనరు.  రాజుగారరు  ఇచచ్చే  దానప్టెం
పచరుచ్చేకొని,  ఉనల్నివాడని  ఉనల్నిటేప
పరరుగెతరుత్తకొని వచచ్చేసాత్తనరు, దానిదేమరునల్నిద?!"

అని ఒక నిశచ్చేయానిక వచాచ్చేడు. 

ఆ వప్టెంటనే పప్టెంపడు మరుప్టెంగిసనరు దగర్గరిక
పిలచి,  దానిక  నోటతోనసూ,  రకరకాల
సెహైగలతోనసూ  సప్టెందరార్భనల్నిప్టెంత  దానిక
అరర్థిమయేవటరుల  వివరిప్టెంచాడు.  సప్టెంగతి
అరర్థిమెహైనటరుల అద కూడ తలాడప్టెంచిప్టెంద. 

ఆ  వప్టెంటనే  దేవశరమ  బయలరుదేరి
రాజమప్టెందరానిక  పోయాడు.  అకస్కూడక
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చరరుకనేప్టెందరుక పటపప్టెంద రెప్టెండు ఘడయలే
అయనా,  యరుగాలరు  గడచినటరుల
అనిపిప్టెంచిప్టెంద  అతనిక.  రాజమప్టెందరానిక
చరరుకనాల్నిక  కూడ,  అదే  పరిసిర్థితి-  అతని
శరీరప్టెం  అయతే  రాజమప్టెందరప్టెంల  ఉనల్నిద
గానీ, మనసప్టెంత ఇప్టెంటల కమారరుడ మీదనే
ఉనల్నిద! 

ఇక,  అకస్కూడ ఇప్టెంటల పరిసిర్థితి మర విధప్టెంగా
ఉప్టెండప్టెంద.  విధి ఎలా ఉప్టెంటరుప్టెంద చసూడప్టెండ-

దేవశరమ  అటరు  వళళడో,  లేద  నలలట
తద్రోచరుపామరు ఒకట మిదద్దమీద నరుప్టెండ జారి,

ఇప్టెంట  కపప్ప  లపల  పడప్టెంద.  మరుప్టెంగిస
నేలమీద  కూరొచ్చేని  గమనిససూత్తప్టెండగానే  అద
కపప్ప  పహైన  పాకస్కూప్టెంటసూ  సరిగార్గ  ఉయావల
మీదక  చరరుకనల్నిద.  అటరుపహైన  ఉయావల
కటపన  బటప  వప్టెంబడ  జారరుతసూ  పిలలవాడు
నిదద్రిపోతరునల్ని పరరుపల మీదక రాసాగిప్టెందద! 

దానినే  చసూససూత్తనల్ని  మరుప్టెంగిస  అద  తనక
అప్టెందరుబటరులక  రాగానే  ఒకస్కూ  ఎగరురరు
ఎగిరి, తటలరున దాని మెడ పటరుపకొని కొరిక,

అలవోకగా ఆ తద్రోచరునరు మరుకస్కూలరు మరుకస్కూలరు
చసి, కప్రప్టెంద పడేసిప్టెంద. 

ఇప్టెంక ఆ లపల,  అకస్కూడ రాజుగారి నరుప్టెండ
దానాలరు  మరుటేప  వరకూ  దేవశరమ  పాద్రోణప్టెం
పాద్రోణప్టెంల లేదరు. అద తన చత పడగానే ఇక
అతనరు  వనకస్కూ  బయలరు  దేరాడు.  కొడుక
మీద  పేప్రమ  తనని  తశ్వరపడుతరుప్టెంటే,  కాళరుల
నేలమీద ఆననటరుల  ఉరరుకలరు పరరుగరులరుగా
ఇప్టెంటక పరరుగరు తీశాడు. 

దసూరప్టెం నరుప్టెండే యజమాని అడుగరుల
చపప్పడు  వినల్నిద  మరుప్టెంగిస.  అతనరు  ఇప్టెంకా
ఇప్టెంటలక  రాకనే  సప్టెంతోషప్టెంతో  అతనిక
ఎదరురేగిప్టెంద.  అతని  కాళరుల  చరుటరుపకొని
సప్టెంబరపడటప్టెం మదలరు పటపప్టెంద.  పామరుని
కొరిక  మరుకస్కూలరు  చసి  ఉనల్నిద  కదా,  దాని
నోటక  అప్టెంత  రకత్తప్టెం  అప్టెంటరుకొని  ఉనల్నిద.

అప్టెందరువలల  అద  నడచిన  దారి  పొడవునా
దాని నోటలప్టెంచి రకత్తప బిప్టెందరువులరు కారినెహై. 
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ఆ విధప్టెంగా రకత్తసికత్తమెహైన నోటతో ఎదరురొచిచ్చేన
మరుప్టెంగిసనరు  చసూసి  బద్రోహమణరుడ  గరుప్టెండెలరు
తటతట  కొటరుపకనాల్నియ.  అప్టెంతరులేని
భయప్టెంతో  అతని  ఆలచలనరు
సత్తప్టెంభిప్టెంచిపోయనెహై.  అద  తన  కమారరుడనే
చప్టెంపి వచిచ్చేప్టెందని నిశచ్చేయప్టెంగా అనిపిప్టెంచిప్టెంద
అతనిక!  దాప్టెంతో  అతనిక  కపప్టెం  మినరుల్ని
మరుటపప్టెంద.  ఎకస్కూడ లేని పౌరరుషప్టెం వచిచ్చేప్టెంద.

దగర్గరలనే  ఉనల్ని  ఒక  దరుడుడ్డికరప్రనరు
అప్టెందరుకొని,  మతి  పోయనవాడ  మాదరి
"పప్టెంచిన విశాశ్వసప్టెం  కూడ లేదే,  నీక!  నా
గారాల  కొడుకనరు,  పసిబిడడ్డినరు  ఎటల
కొరరుకస్కూతినాల్నివే!"  అని  అరరుససూత్త   ఆ
మరుప్టెంగిసనరు  ఇషప ప్టెం   వచిచ్చేనటరుల   మోదాడ
పిచిచ్చే  బద్రోహమణరుడు.  అతనరు  కొటపన  దబబ్బు
ఒకట నేరరుగా మరుప్టెంగిస తలక తగిలేసరిక,

అప్టెంతవరకూ అతని కాళళ చరుటరుపకొని తిరిగిన
ఆ పిచిచ్చే పాద్రోణ కాసాత్త పాపప్టెం గరుడుల వళళబెటప,
నేలమీద  పడ విల విలా తనరుల్నికప్టెంటసూ, పదద్ద
అరరుపొకట అరచి పాద్రోణప్టెం విడచిప్టెంద. 

అటల  మరుప్టెంగిస  ఉసరురరు  పోసరుకనల్ని
బద్రోహమణరుడు  కొడుక  కసప్టెం  పరితపిససూత్త,

బిగర్గరగా  ఏడుససూత్త  లనిక  పరరుగరుపటపడు.

చసూడగా  అకస్కూడ  పరరుపల
చెకస్కూచెదరకప్టెండ  నిదద్రిపోతరునాల్నిడు
పిలలవాడు! 

వాడని  అటల  సరుఖప్టెంగా  చసూససరిక
బద్రోహమణరుడ  గరుప్టెండెమప్టెంట  టకస్కూన
చలాలరిప్టెంద.  గబగబ  వళిళ  కొడుకనరు
ఎతరుత్తకొని  మరుదాద్దడేసరిక  అతని  మనసరు
తేలకహైప్టెంద. 
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అప్టెంతలనే  ఆ  వనకగా,  ఉయావల  పప్రకస్కూన
మరుకస్కూలరు మరుకస్కూలెహై పడ ఉనల్ని నలలతద్రోచరునరు
చసూడగానే  క్షణప్టెంల  సప్టెంగతి  అరర్థిమెహైప్టెంద
అతనిక-  మరుప్టెంగిస..!   బధతో,  ఉదేద్రికప్టెంతో
గరుప్టెండెలరు  బదరుకప్టెంటసూ,  తల
పటరుపకప్టెంటసూ,  అరచతోత్త  నరుదరుటని
కొటరుపకప్టెంటసూ  అతనరు  "ఈ  నాట  వరకూ
ఎకస్కూడ, ఎవశ్వరికీ అప్టెంటని పాపప్టెం ఈ రజున
నాక అప్టెంటప్టెందే!' అని చాలా సప ఏడచ్చేడు.

కాబటప,  ఏ  పనినెహైనా  సరే,  జాగప్రతత్తగా
ఆలచిప్టెంచకప్టెండ  తశ్వరపడ  చయకూడదరు"
అని చెపిప్పప్టెంద దసూరదరిర. 
దసూరదరిర  మాటలరు  వినల్ని  నెమలరాజు
చితద్రివరరుష్ణడు  కొప్టెంచెప్టెం  తగిర్గ,  ఆలచిప్టెంచిప్టెంద.

అయనా  ఒకప్టెంత  సప్టెందేహప్టెంతో
"మప్టెంతిద్రివరావ!  మీరరు ఇపప్పడు చెపిప్పనదప్టెంత
సరెహైనదగానే తోసరుత్తనల్నిద.  కానీ శతరుప్రవు ఒకడు
దప్టెండయాతద్రిక  వచిచ్చే,  మన  నగరానిల్ని

ఆకద్రిమిప్టెంచడప్టెం కసప్టెం ఒకవహైపన  యరుదద్ధాభేరి
మోద్రోగిసరుత్తప్టెండగా,  మరొకవహైపన  "దీరఫ్ఘప్టెంగా
ఆలచిప్టెంచి కానీ ఏ పనీ  మదలరుపటపరాదరు"
అని  చెపప్పకప్టెంటసూ  ఆలసవప్టెం  చయటప్టెం
సరిగా అనిపిప్టెంచటప్టెం లేదరు నాక. 

మన  ఆలచన  తెగేసరిక  నగరప్టెం  అప్టెంత
నాశనమెహైపోవచరుచ్చే కదా! కాబటప, వచిచ్చే పడన
ఈ  ఆపదనరు  మరుప్టెందరుగా
తొలగిప్టెంచరుకవాల-  హిరణవగరరుర్భడ  సప్టెంగతి
తరాశ్వత చసూసరుకప్టెందామరులే, అతనిద  ఏమి
గొపప్ప  పని?  నాకహైతే-  పోయ,  సెహైనావనిల్ని
సమకూరరుచ్చేకొని,  శతరుప్రవునరు  ఎదరురొస్కూని,

పోరాటప్టెం చయటనిల్ని మిప్టెంచిన మారర్గప్టెం వేరే
ఏదీ  ఉనల్నిటరుల  తోచదరు.  అయనా  నీ
మనసరుక  ఇతర  ఉపాయాలేమెహైనా  తోసత్త
చెపప్ప. 
ఆలచిప్టెంచి,  అప్టెందరికీ  సమమతప్టెం  అయన
మారార్గనేల్ని అవలప్టెంబిదాద్దప్టెం" అనల్నిద.

యమధరమరాజు: చితద్రిగరుపాత్త! ఈ పాపి చిటప చసూడు- తక్షణమే శిక్ష విధిసాత్తనరు!

చితద్రిగరుపత్తడు: రెప్టెండు రజుల నరుప్టెండ సరశ్వర డౌన  పప్రభసూ! తమరిక మరుప్టెందే మనవి చశానరు.  

నెట్ పనరరుదద్ధారిప్టెంపబడే వరకూ వీడనేమీ చయలేప్టెం.          సకరణ:అలవేలమమ, చెనేల్నికొతత్తపలల 
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అతవశ 
రచన: జి.యప్టెం. వరపప్రసాద, తొమిమదవ తరగతి, జడ్ .పి.హచ .ససూస్కూల, నాగసమరుదద్రిప్టెం, అనప్టెంతపరప్టెం జిలాల 

నాగ  సమరుదద్రిప్టెంల  నివసిప్టెంచ  శివ,  హరి
ఇదద్దరసూ  మప్టెంచి  సల్నిహితరులరు.  ఇప్టెంటలనరు,
బడలనరు  వీలెహైనప్టెంత అలలరి  చయటప్టెం,  లేని
పోని  కషపలరు  తెచరుచ్చేకవటప్టెం  వాళళక
అలవాటరు.  
ఒకసారి   జనవరి   26 న   వాళళ  బడల
రజు  గణతప్టెంతద్రివ  దనోతన్స్వప్టెం  జరిగిప్టెంద.

1947 ల  మనక  సాశ్వతప్టెంతద్రివప్టెం  వచిచ్చేన
తరాశ్వత  కూడ  రాజావప్టెంగప్టెం

తయారయేవప్టెందరుక  సమయ ప్టెం  పటపప్టెందనీ,

1950  జనవరి  26 నరుప్టెండీ మన రాజావప్టెంగప్టెం
అమలరులక  వచిచ్చేప్టెందనీ  చెపాప్పరరు  బళళ.
హరిక,  శివక  ఆ  సప్టెంగతరులేవీ పదద్దగా  అరర్థిప్టెం
కాలేదరు గానీ, కారవకద్రిమప్టెం అయపోగానే బడ
వదలేసాత్తరని మటరుక తెలసిప్టెంద. 

"ఒరే!  బడ  వదలగానే  ఏప్టెం  చదాద్దప్టెం?"

గరుసగరుసగా అడగాడు హరి. 

"ఇప్టెంటక పోవదరుద్ద-  వేరే ఎకస్కూడకహైనా పోదాప్టెం,
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ఎటరు?" అనాల్నిడు శివ. 

"రాజుగారి  తోటల  మామిడ  కాయలక
వళద్దప్టెం" అనాల్నిడు హరి.  

"అమోమ!  తోటమాల  ఉప్టెంటడురా!

పటరుపకనాల్నిడప్టెంటే  ఊళళ  రచచ్చే  రచచ్చే
చసాత్తడు" భయప్టెంగా అనాల్నిడు శివ. 

"ఏప్టెం  కాదరులే!  నా  దగర్గర  ఓ  పాలనరుప్టెంద!"

భరసా ఇచాచ్చేడు హరి. 

బడ  వదలగానే  ఇదద్దరసూ  రాజుగారి  తోట
దగర్గరిక పరరుగరు లప్టెంకప్టెంచరుకనాల్నిరరు. 
తోటక  అనిల్నివహైపలా  కప్టెంచె  ఉప్టెంటరుప్టెంద.

రడుడ్డిక  దగర్గరలనే  పదద్ద  గేటరు  కూడ
ఉప్టెంటరుప్టెంద. సామానవప్టెంగా తోటమాలరులరు ఆ
గేటరు  దగర్గరలనే  ఎకస్కూడో  పని  చసరుకప్టెంటసూ
ఉప్టెంటరరు. హరి నేరరుగా ఆ గేటరు దగర్గరిక దారి
తీశాడు- 

"తోటమాల  గారసూ!  తోటమాలగారసూ!"

అరర్జుప్టెంటరుగా అరిచాడు. 

"ఎవరద?!"  తోటమాల  గేటరు  పప్రకస్కూనరుప్టెండే
అరిచాడు. 

"తోటమాల  గారసూ!  మా  అకస్కూక  చాలా
కడుప  నొపిప్పగా  ఉనల్నిదటప్టెండ.  మా  అమమ

పప్టెంపిప్టెంచిప్టెందప్టెండ.  మిమమలల్ని  అడగి  రెప్టెండు
మామిడ కాయలరు కసరుక రమమనల్నిదప్టెండ"

చాలా జాలగా మహ ప్టెం పటప చెపాప్పడు హరి. 

తోటమాల ఇదద్దరికస చసూశాడు ఒక క్షణప్టెం-

"సరే-  పోయ  కసరుకప్టెండ-  అటరువహైపన
మామిడ  చెటలక  కొప్టెంచెప్టెం  పదద్ద  కాయలరు
ఉనాల్నియ.  మీరరు  మప్టెంచి  పిలలలాలగరునాల్నిరరు-
ఊరిక బయటనరుప్టెండ రాళరుళ వేయలేదరు; కలల
దసూక  రాలేదరు.  అప్టెందరుకనే
ఒపప్పకప్టెంటరునాల్నినరు.  పోయ  ఓ  నాలరుగరు
కాయలరు కసరుకొని వచచ్చేయప్టెండ,  చకచకా"

అనాల్నిడు. 

"చసూశావా?"  అనల్నిటరుల  కళళతోటే  సెహైగ  చసి
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తోటమాల చసూపినవహైప  దారితీసాడు హరి.

శివ  చిరరునవుశ్వలరు  నవుశ్వకప్టెంటసూ  అతనిల్ని
అనరుసరిప్టెంచాడు. 

తోటల  మామిడకాయలరు  గరుతరుత్తలరు
గరుతరుత్తలరుగా  వేప్రలాడుతరునాల్నియ.  అనీల్ని
చతికప్టెందేప్టెంత  ఎతరుత్తలనే  ఉనాల్నియ!  పిలలలరు
ఇదద్దరసూ గబగబ చాలా కాయలరు కససారరు. 
"పోదాప్టెం  పదరా!  తోటమాల  వసత్త  కషపప్టెం"

వనకస్కూ చసూససూత్త అనాల్నిడు శివ. 

"ఊరరుకరా,  ఏప్టెం  కాదరు!  వాడక  అసలరు
మనప్టెం వచిచ్చేన సప్టెంగతే గరురరుత్తప్టెండదరు. తీరికగా
కావలసిననిల్ని  మామిడ  కాయలరు  కసరుకొని
కప్టెంచె  అవతలక  పటరుపకప్టెందాప్టెం.  బయటక
వళళక  అటరునరుప్టెండ  అటే  వాటని  ఎతరుత్తక
పోవచరుచ్చే"  అని  మరినిల్ని  కాయలరు  కసాడు
హరి. 

ఇదద్దరసూ  తమరు  కసిన  మామిడకాయలనరు
బయట కలలలక చరవేసారరు. 
"పోదాప్టెం పదరా!" అనాల్నిడు శివ.  తోటమాల
వచచ్చేసాత్తడని వాడక మా చెడడ్డి అనరుమానప్టెంగా
ఉప్టెంద. 

"ఆగరు-  ఒకసారి అటరువహైపక పోయొదాద్దప్టెం-"

కడవహైపన ఊరిసరుత్తనల్ని  అరట తోట వహైపక
చసూపిససూత్త  అనాల్నిడు  హరి.  అరటతోట
కాపక వచిచ్చే ఉనల్నిద.  గెలలనిప్టెండ పప్టెండుల-
అదరుర్భతప్టెంగా ఉనాల్నియ. "ఒకస్కూ గెల కసరుకొని
వళిళపోదాప్టెం" అప్టెంతే. 

"వదరుద్దలేరా!  అనబోయన  శివ  నోరరు
చటరుకస్కూన  మసూతపడప్టెంద-  "ఒకస్కూ  గెలనే
కదా"  అని  అనిల్ని  దకస్కూలకూ  చసూశాడు.

తోటమాల  దగర్గరల  లేడు.  "సరే"  అని
తలసూపి, తనే మరుప్టెందరుక దారి తీశాడు. 

నేల  నిప్టెండ  అరట  ఆకలరు,  పటపలరు  పడ
ఉనాల్నియ.  పిలలలదద్దరసూ  వాటని
తొకస్కూకప్టెంటసూ  అరటతోటవహైపక  దారి
తీసారరు.  అకసామతరుత్తగా  ఏమెహైప్టెంద  ఏమో-

వాళళ కాళళ కప్రప్టెంద నేల కదలప్టెంద! మరరుక్షణప్టెం
ఇదద్దరసూ  ఓ  బవిల పడపోయ ఉనాల్నిరరు!
వాళల  హడవిడల  ఇదద్దరసూ  పప్రకస్కూనే  ఉనల్ని
బవిని గమనిప్టెంచలేదనల్నిమాట. 

ఇప్టెంకమరుప్టెంద?  ఇదద్దరసూ  ఏడచ్చేరరు,
మసూలగారరు,  కకలరు  పటపరరు,
గిజగిజలాడరరు. 
"వీళరుళ  ఇప్టెంకా  రాలేదేమి?"  అనరుకప్టెంటరునల్ని
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తోటమాల  వాళళ  అరరుపలరు  విని  అటరు
పరరుగెతరుత్తకొని   వచాచ్చేడు.  "ఇటరువహైపక
ఎప్టెందరుక  వచాచ్చేరాద్రో  మీరరు?!"  అని  గరుడుల
ఉరిమాడు.  అయతే  మాతద్రిప్టెం  ఏమరుప్టెంద?

వీళరుళ  కదలే  పరిసిర్థితిల  కూడ  లేరాయ!

చివరిక  వీళళ  గతి  చసూసి  అతనరు  మిగిలన
తోటలవాళళనరు కూడ పిలచాడు.  అప్టెందరసూ
కలసి  తళరుళ,  కటపలరు  అనీల్ని  వాడుకొని
వీళళనరు బయటక లాగారరు. 

హరి,  శివలక ఇదద్దరికీ కాళరుళ చతరులరు అనీల్ని
దకస్కూపోయాయ.  ఒకట  రెప్టెండు  చోటల
ఎమరుకలరు  కూడ  విరిగాయ.  అప్టెందరసూ
వాళళని బప్టెండకతిత్త నేరరుగా ఇప్టెంటక పప్టెంపారరు.
ఈ గప్టెందరగోళప్టెంల వాళరుళ కసిన మామిడ
కాయలనీల్ని  ఎకస్కూడక  పోయాయో  ఎవశ్వరికీ
తెలీదరు. 
ఇక  ఆ  తరాశ్వత  వాళళక  వహైదవప్టెం  చయససూత్త
ఇప్టెంటలవాళరుళ తిటపని తిటరుప లేదరు! 

చాక పసరు పేప్రమ!

లెకస్కూల అయవవారరు:  పిలలలసూ! ఈ అభావసప్టెంల ఎనిల్ని లెకస్కూలరు ఉనాల్నియ?

గోపి:  చాలా ఉనాల్నియ సార!

లెకస్కూల అయవవారరు: మరయతే ఒకస్కూ లెకస్కూ చసరుత్తవురా, గోప
గోపి:  ఒకస్కూ లెకస్కూ కాదరు సార, అనిల్ని లెకస్కూలసూ ఒకసారి చసాత్త. బోరరుడ్డి తకస్కూవ అయనా పరేలదరు; 

చాక పసరులరు మాతద్రిప్టెం ఎకస్కూవగా ఇపిప్పప్టెంచప్టెండ సార!

                                                       సి. రెడడ్డి శ్రీనరు  7వ తరగతి, పివిఆర జిలాలపరిషత్ ఉనల్నిత పాఠశాల, ట గరుప్టెండువారిపలల.

పొరపాటరు!

రాణ. రెహైలేశ్వ ఉదవగిని పళలడ పొరపాటరు చశాననిపిసత్తప్టెంద.

పకస్కూప్టెంట ఆమె: ఏ ఏమెహైప్టెంద?

రాణ: చెపిప్పన టహైమ క ఒకస్కూనాడు ఇప్టెంటక రావటప్టెం లేదరు చెపిప్పప్టెంద రాణ.  

అలవేలమమ, చెనేల్నికొతత్తపలల
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భలే మేక 
రచన:  జి.  రాజేశశ్వరి.  ఐదవ తరగతి,  మప్టెండల పరిషత్ పాద్రోధమికనల్నిత పాఠశాల,  కప్టెంకణాల పలల,  పప్రకాశప్టెం
జిలాల. 

అనగనగా  ఒక  ఊరిల  ఒక  రప్టెంగయవ
ఉప్టెండేవాడు.  ఒకసారి  ఆ  రప్టెంగయవక  ఓ
పదాద్దయన ఓ కలెప్టెండర ఇచాచ్చేరరు.  రప్టెంగయవ
దానిల్ని  తెచిచ్చే  ఇప్టెంటల  మేకక  తగిలప్టెంచి,

"బటపలరు  కొనరుకస్కూప్టెంటే  నయప్టెం"  అనరుకొని
తిద్రిపరాప్టెంతకప్టెం వళలడు. 

అపప్పడు వాళల ఇప్టెంటలక ఓ కకస్కూ దసూరిప్టెంద.

దసూరగానే  దానిక  రప్టెంగరుల  రప్టెంగరుల
కలెప్టెండరసూ,  దానిల్ని  తగిలప్టెంచిన  మేకూ
కనిపిప్టెంచాయ.  దానిక  ఆ  కలెప్టెండరరు  బగా

పరిచయప్టెం ఉనల్నిటరుల అనిపిప్టెంచి, "దగర్గరిక  వళిల
చసూదాద్దప్టెం" అని అకస్కూడక వళిళప్టెంద. 

అద  తన  దగర్గరిక  రాగానే  మేకక  చాలా
సప్టెంతోషప్టెం వేసిప్టెంద-  "కకాస్కూ!  బగరునాల్నివా?"

పలకరిప్టెంచిప్టెంద  మేక.  "ఏద,  ఉనాల్నినరు.
నరువుశ్వ బగరునాల్నివా?" అప్టెంద కకస్కూ. 

"నాకమి? నేనరు మేకలాగా ఉనాల్నినరు.  చాలా
బగరునాల్నినరు " అనల్నిద మేక. 

"మీ కావలప్టెండర అచచ్చేప్టెంగా మా పాత ఇప్టెంటల
కావలప్టెండరరు  లాగే  ఉనల్నిద.  మీ  యజమాని
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ఫొట ఉప్టెందా ఎకస్కూడెహైనా?" అడగిప్టెంద కకస్కూ. 

"అదగో,  అకస్కూడ  వేప్రలాడుతరునల్నిద  ఆయన
ఫొటనే" అప్టెంద మేక. 

"అయోవ!  మీ  రప్టెంగయవ  చాలా  చెడడ్డివాడే,

పాపప్టెం  నీద  కూడ  నాలాప్టెంట  కషపప
బద్రితరుకననల్నిమాట!"  అప్టెంద కకస్కూ  రప్టెంగయవ
ఫొటని చసూససూత్త. 
"ఏమీ  లేదరు.  రప్టెంగయవ  చాలా  మప్టెంచోడు.

నీకప్టెందరుక అటల  అనిపిప్టెంచిప్టెంద?"  అడగిప్టెంద
మేక, ఆశచ్చేరవపోతసూ. 

"మా  యజమాని  గరురిప్టెంచి  నీక  తెలీదరు
కదా,  అచచ్చేప్టెం  రప్టెంగయవ  లాగే  ఉప్టెంటడు.

చాలా  చెడడ్డివాడు.  మీ  రప్టెంగయవ   కూడ
ఆయన  లాగే  చాలా  చెడడ్డివాడు
అయఉప్టెంటడు. ఇప్టెంకమి?" అప్టెంద కకస్కూ. 

"ఏమీ లేదే! రప్టెంగయవ ననరుల్ని ఏమీ అనడే?!"

ఆశచ్చేరవపోయప్టెంద మేక. 

"నరువహైశ్వతే  మేకవు-  సరే.  మరి  మీ  ఇప్టెంటల
కకస్కూనరు  బగా  చసూసరుకప్టెంటడ,

రప్టెంగయవ?" అడగిప్టెంద కకస్కూ. 

"మా  ఇప్టెంటల  కకస్కూ  లేదరు  అసలరు!  అదే
ఉప్టెంటే  నరువుశ్వ  ఇకస్కూడ  ఎటల

నిలబడేదానివి?!" నవిశ్వప్టెంద మేక. 

"అదేప్టెంట-  రప్టెంగయవ,  మా  యజమాని
ఒకలాగా  ఉనల్నిపప్పడు,  మీ  ఇప్టెంటల  కూడ
నాలాప్టెంట  కకస్కూ  ఉప్టెండలన్స్ప్టెందేనే?!"  అప్టెంద
కకస్కూ, కకస్కూలాగా ఆలచిప్టెంచి. 

మేకక  ఏమనాల తెలయలేదరు.  అపప్పడు
గరురొత్తచిచ్చేప్టెంద-  రప్టెంగయవ  బిడడ్డి  రజూ  చదవే
పదవప్టెం ఒకట అపప్పడు అరర్థిమెహైప్టెంద దానిక. 

కకస్కూని  చసూసి  నవుశ్వతసూ  అద  చెపిప్పప్టెంద-

"చసూడు  కకాస్కూ,  ఉపప్ప,  కరసూప్పరప్టెం
చసూసప్టెందరుక  ఒకలాగా  ఉప్టెంటయ.  కానీ
వాట  రరుచరులరు  పూరిత్తగా  వేరరుగా  ఉప్టెంటహై.
అటలగే  మనరుషరులరు  కూడ-చసూపలక
ఒకలాగా  ఉనాల్ని,  మనసరులరు,  పప్రవరత్తన
మటరుక  వాట  ఇషపప్టెం  వచిచ్చేనటరుల  అవి
ఉప్టెంటయ.  అప్టెందరుకని  మనిషరులల్ని
పరిశీలప్టెంచకప్టెండ,  వాళల  రసూపానిల్ని  బటప
'మప్టెంచి-చెడడ్డి' అని చెపప్పలేప్టెం తలీల!" అప్టెంద. 

మామసూలరుగా అయతే కకస్కూ  ఏద అనేదే
గానీ,  పదవప్టెం వినాల్నిక ఇప్టెంక అనేప్టెందరుక ఏమీ
లేక,"బబోయ్!  ఇద  భలే  మేక"

అనరుకప్టెంటసూ వళిలపోయప్టెంద.
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సాహస వీరరుడు నిఖిల 
రచన: నిఖిల, రిషీ వావలీ ససూస్కూల 

నిఖిల వాళళ ఊరరు సమరుదద్రి తీరప్టెంల ఉప్టెంద.

మరొకవహైపన  దగర్గరలనే  పదద్ద  అడవి.

సమరుదద్రిప్టెంల  చపలరు  పటపటనిక  వచచ్చే
జాలరరులరు,  వాళళక  అవసరమెహైన  చెకస్కూ,

వలలరు,  పడవలరు తయారరుచస సామానరులరు
వగెహైరాలరు   అమేమ  వావపారరులరు,  చపలరు
కొనరుకస్కూనేప్టెందరుక  వచచ్చే  వాళరుళ,  రవాణా
వాహనాలరు-  ఎపప్పడూ  వప్టెందలమప్టెంద
రడలమీద,  కూడళళలనరు  ఉప్టెండే  ఊరద.

నిఖిల బడక వళద్దమని బయలరుదేరాడు ఒక

రజున.   మామసూలరుగా  ఎపప్పడూ  నడచ
దారిలనే నడుససూత్త పోతరునాల్నిడు.  ఊరప్టెంత
రజూ మాదరే  హడవిడగా ఉప్టెంద.  

అకసామతరుత్తగా  పదద్ద  ఎతరుత్తన  హాహాకారాలరు
మదలయావయ.  జనాలప్టెంత  ఎటరుపడతే
అటరు  పరరుగరు  పటపటప్టెం  మదలరు  పటపరరు.
దరుకాణాలవాళరుళ  గబగబ  షటపరరుల
మసూసయసాగారరు.  ఎవర  మధవ
వయసాయన ఒకడు  పరరుగరు పటపలేక కప్రప్టెంద
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పడపోయ,  వప్టెంటనే గబరుకస్కూన లేచి,  వనకస్కూ
తిరిగి  చసూసి,  పప్టెంచెనరు  ఎతిత్త  పటరుపకొని
వణరుకస్కూప్టెంటసూ  పరరుగరు  తీశాడు.   బడ
ధావసల ఉనల్ని నిఖిల క ఇదేమీ అరర్థిప్టెం కాలేదరు.
కొప్టెంచెప్టెం సపటక ఊరిక వనకస్కూ తిరిగి చసూసి
అతనరు కొయవబరిపోయాడు- 

నిఖిల వనకనే నిలబడ, అతనిల్ని
పటరుపకనేప్టెందరుక చతరులరు  చాచి ఉనల్నిద-  ఓ
విప్టెంత మగృగప్టెం!  దానిక  రెప్టెండు తలలరునెహైల్ని!
నాలరుగరు కళరుల,  నాలరుగరు చతరులరు,  నాలరుగరు
కాళరుల,  రెప్టెండు కొమరుమలరు!  దాని కళరుళ చిప్టెంత
నిపప్పలాలగా ఎరప్రగా మెరరుసరుత్తనాల్నియ. డెహైనోసారల
లాప్టెంట  బరరువహైన  శరీరప్టెం.  అద  నడచినప్టెంత
మేర రడుడ్డి  గరుప్టెంతలరు పడపోయప్టెంద.  దాని

తకడక కాబోలరు,  వనక రడుడ్డి వారగా ఉనల్ని
భవప్టెంతరులనీల్ని  కపప్ప  కూలపోయ ఉనాల్నియ.

వాటల ఉప్టెండన మనరుషరులరు ఏమెహైనార! 

విప్టెంతమగృగప్టెం  నోరరు  తెరిచిప్టెంద.  దాని  పళరుళ
గారపటపనటరుల  పచచ్చేగా.  దాని  నాలరుక
పొడవుగా  ఉప్టెండ,  చివరల  చీల  ఉనల్నిద.

తడులాప్టెంట  ఆ  నాలరుక  అటసూ  ఇటసూ
ఊగరుతరుప్టెంటే,  ఊపిరి  సలపనప్టెంత  గబరుబ్బు
వాసన  ఒకట  నిఖిల ని  కమరుమకనల్నిద.

విప్టెంతమగృగప్టెం  చతరులరు  నిఖిల  చొకాస్కూక
తగిలాయ.   మరరుక్షణప్టెం  నిఖిల క  చలనప్టెం
వచిచ్చేప్టెంద. తన పసత్తకాల సప్టెంచీతో దాని చతిని
విసిరి కొటప  పరరుగరు  లప్టెంకప్టెంచరుకనాల్నిడతనరు.
పసత్తకాల  సప్టెంచీ  బరరువు  దానిక  ఒక  లెకస్కూ
కాదరు-  కానీ  విసరురరుగా  వచిచ్చే  పడడ్డి  సప్టెంచీ
బరరువుక  దాని  చతరులరు  నిఖిల ని
వదలేశాయ.  అయతేనేమి,  మరరుక్షణప్టెంల
అద  తేరరుకొని  వేగప్టెంగా  నిఖిల  మీదక
రాసాగిప్టెంద. 

నిఖిల  వేస  ఐదడుగరులసూ  దానిక  ఒకస్కూ
అడుగరుతో సమానప్టెం!  తశ్వరలనే అద మళీళ
నిఖిల నరు  చరరుకగలగిప్టెంద.  ఈసారి  వాడ
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వప్టెంట  పరరుగెతరుత్తతసూనే  వాడ  వహైపక  తన
చతరులరు  చాచిప్టెందద.  అయనా  అదగృషపప్టెం
నిఖిల  పక్షాన  ఉనల్నిటరులప్టెంద.  సరిగార్గ  అదే
క్షణప్టెంల  ఎడమవహైపన  ఉనల్ని  సప్టెందరులక
మళళడు వాడు.  "సనల్నిట సప్టెందరులక  వసత్త
ఈ  జప్టెంతరువు  ఎకస్కూడో  ఒకచోట
ఇరరుకస్కూపోతరుప్టెంద.."  అనరుకప్టెంటసూ.

విప్టెంతమగృగప్టెం  వేగానిల్ని  పప్టెంచరుకప్టెంటసూ  వాడ
వప్టెంట పడప్టెంద.  అడుడ్డి  వచిచ్చేన భవప్టెంతరులనరు
చతరులతో  మటపగిససూత్త  పోయప్టెంద.  ఊళళ 
ఉనల్ని  కరెప్టెంటరు  తీగలరు  అనీల్ని  దానిక
చరుటరుపకనాల్నియ.  వాటలప్టెంచి  ఠపఠపా
వలరువడన మెరరుపలరు శబద్దలరు దానిల్ని చికాక
పటపనటరులనాల్నియ.  అద  మరిప్టెంత
రెచిచ్చేపోయప్టెంద.  అప్టెంతలనే  కరెప్టెంటరు  తీగ
ఒకట  దాని  మరుఖానిక  తగరులరుకనల్నిద.

బహుశ:  దానిక ఇపప్పడు రెప్టెండు కళరుళ పని
చయటేలదేమో- గరుడడ్డిదాని మాదరి, ఊరిమీద
పడప్టెందద.  ఊళళ  ఉనల్ని  జనాలప్టెంత
గగోర్గలెతిత్తపోయారరు.  అయనా  అద  నిఖిల ని
వదలలేదరు.   వాడు  ఎటరుపోతే  అటే
పోయప్టెందద! 

నిఖిల పరరుగెతరుత్తతసూనే ఆలచిప్టెంచాడు- "ఇద
వచిచ్చేన  దకస్కూనరు  చసూసత్త  ఇదేద  అడవి
జప్టెంతరువు  అనిపిసరుత్తనల్నిద.   దాని  శరీర
నిరామణప్టెం కూడ,  నీట పాద్రోణ మాదరి లేదరు.
ఏదహైనా  ఉపాయప్టెంతో  దీనిల్ని  సమరుదద్రిప్టెంలక
తీసరుకపోతే..?" అని. 

వప్టెంటనే  అతనరు  పప్రకస్కూక  తిరిగి  సమరుదద్రిప్టెం
వహైపక  పరరుగరు  పటపడు.  విప్టెంతమగృగప్టెం
ఏమాతద్రిప్టెం  ఆలచిప్టెంచలేదరు.  తనక  అడుడ్డి
వచిచ్చేన  చెటలనీ,  సత్తప్టెంభాలనీ,  భవప్టెంతరులనీ
మదరుద్దలాలప్టెంట తన  చతరులతోటీ,  కాళళతోటీ
చరరుచరుకప్టెంటసూ,  తనరుల్నికప్టెంటసూ  నిఖిల
వప్టెంట  పడ  పోయప్టెందద.  సమరుదద్రి  తీరప్టెం
చరరుకనల్ని  నిఖిల క  అపప్పడే  సమరుదద్రిప్టెంలక
బయలరు  దేరరుతరునల్ని  పడవ  ఒకట
కనబడప్టెంద. "ఏయ్! ఆగప్టెండ! ఆగప్టెండ!" అని
ఒకస్కూ  పరరుగరున  పోయ  ఆ  పడవలక
దసూకాడతనరు.  పడవల  ఒక  జాలరివాడు
మాతద్రి ప్టెం ఉనాల్నిడు.  నిఖిల వనకనే ఇసరుకల
పరరుగరు  పటరుపకప్టెంటసూ,  గస  పోసరుకప్టెంటసూ
వసరుత్తనల్ని  విప్టెంతమగృగానిల్ని  చసూసి  అతనరు
నిశచ్చేషరుపడెహైపోయాడు. 
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"పద-  పద-  వేగప్టెంగా  పోవాల"  అని  నిఖిల
అతని చతిల ఉనల్ని తెడుడ్డినొకదానిల్ని లాకొస్కూని
తనసూ తెడుడ్డి  వేయసాగాడు.  పడవ వేగప్టెంగా
మరుప్టెందరుక  పోయప్టెంద.  నీళళ  అప్టెంచరుక
రాగానే విప్టెంతమగృగప్టెం ఒకస్కూసారిగా ఆగిపోయ
ఓ  విప్టెంత అరరుప అరిచిప్టెంద.  నిజప్టెంగానే దాని
కళరుళ రెప్టెండు- కాదరు కాదరు- నాలరుగరు కళసూళ-
పనిచయటేలదపప్పడు!  ఆ  కళళల  ఏవో
ఊచలరు  గరుచరుచ్చేకపోయ  ఉనాల్నియ.

అయనా దాని మరుకస్కూ పనిచససూత్తనే ఉప్టెంద-

నిఖిల  వాసన  దానిక  తెలరుససూత్తనే  ఉనల్నిద!

అలల శబద్దప్టెం  దాని చెవులక వినబడుతసూనే
ఉనల్నిద! ఒకస్కూ నిమరుషప్టెంపాటరు అటసూ ఇటసూ
తిరిగిన విప్టెంత మగృగప్టెం ఇప్టెంక ఎకస్కూవ ఆలసవప్టెం
చయకప్టెండనే  సమరుదద్రిప  నీళళనరు
నెటరుపకప్టెంటసూ మరుప్టెందరుక నడచిప్టెంద! 

పడవల  కూరరుచ్చేనల్ని  నిఖిల క
మతిపోయనటరుల  అయవప్టెంద.  "ఇద ఉభయ
చరమా,  నీళళలనసూ,  నేలమీద  కూడనసూ
బద్రితరుకతరుప్టెందా,  కపప్పలాగా..?"  అతని
ఆలచనలరు  కనిపటపనటరుల  పడవల  ఉనల్ని
జాలరి అనాల్నిడు- "లేదరులే, ఇద నీళలల బద్రితిక

జీవి కాదరు- అడవిలప్టెంచి వచిచ్చేన పాద్రోణ.  దీనిల్ని
లతెహైన  సమరుదద్రిప్టెంలక  తీసరుకళిళ  నీళళల
పడేసత్త దాని పని అవుతరుప్టెంద" అని. 

పడవ  సమరుదద్రిప్టెంల మరుప్టెందరుక పోయప్టెంద.

దాని వనకనే సమరుదద్రిప్టెంల పడుతసూ లేససూత్త
పోయప్టెంద  విప్టెంత  మగృగప్టెం.  వేగప్టెంగా  ఎగిసి
పడుతరునల్ని  అలలతో  పడవ  మరుప్టెందరుక
పోతరునల్నిటేల  పోతరునల్నిద,  మళీళ  వనకస్కూ
పడుతరునల్నిద.   చసూససూత్త  చసూససూత్తప్టెండగానే
విప్టెంతమగృగప్టెం  బగా  దగర్గరిక  వచిచ్చేప్టెంద.

"ఇపప్పడెలా?"  అనరుకనాల్నిడు నిఖిల.  సరిగార్గ
ఆ  సమయాని  పదద్ద  కరటప్టెం  ఒకట  వచిచ్చే
పడవనరు  పూరిత్తగా  పహైక  లేపిప్టెంద.  "దసూక!

పారిపో!"  అని  జాలరి  వాడు
పడవమీదనరుప్టెండ  ఒకస్కూ  ఉదరుటరున
సమరుదద్రిప్టెంలక దసూకశాడు. 'అలా చయాలా,

వదాద్ద'  అని  ఒకస్కూ  క్షణకాలప్టెం  పాటరు
ఆలచిప్టెంచాడు నిఖిల. అప్టెంతలనే వనక ఉనల్ని
విప్టెంతమగృగప్టెం  పదద్దగా  గరిర్జుససూత్త  ఒకస్కూ  ఎగరురరు
ఎగిరిప్టెంద.  ఇప్టెంక  ఆలచిప్టెంచరుకనేప్టెందరుక
ఏమరునల్నిద? అద పడవలక వచిచ్చే పడే లగా
నిఖిల  పడవనరుప్టెండ  నేరరుగా  సమరుదద్రిప్టెంలక
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దసూకశాడు.  వాడ వనకనే ఉవశ్వతరుత్తన లేచిన
ఓ  కరటప్టెం  వాడని ఎతరుత్తకళిళ  సమరుదద్రిప్టెంలనే
మర వహైపన పడేసిప్టెంద. 

ఆ  మగృగప్టెం  తన  వనక  వససూత్తప్టెందని
భయపడడ్డిడు నిఖిల. అయతే వాడు వనకస్కూ
తిరిగి చసూస సరిక పడవ సమరుదద్రిప్టెంల ఇప్టెంకా
లపలక కొటరుపక పోయ ఉనల్నిద!

విప్టెంతమగృగప్టెం  పడవల
తనరుల్నికలాడుతరునల్నిద!   పడవక  రప్టెంధద్రిప్టెం
పడనటరులనల్నిద-  చసూససూత్త  చసూససూత్తప్టెండగానే
విప్టెంతమగృగప్టెంతో  సహా  పడవ  సమరుదద్రిప్టెంల
మరునిగిపోయప్టెంద! 

కొప్టెంతసప దానివప్టెంక చసూసిన నిఖిల మెలలగా
ఒడుడ్డిక  ఈదరుకొచాచ్చేడు.  సమరుదద్రితీరప్టెంల
గరుమిగసూడన  ఊరి  పప్రజలరు  విప్టెంతమగృగప్టెం
సమరుదద్రిప్టెంల  మరునిగిపోవటనిల్ని  కళళరా
చసూశారరు.  నిఖిల నరు  మెచరుచ్చేకొని  చపప్పటరుల
కొటపరరు.  వాడని  మెడమీద  ఎకస్కూప్టెంచరుకొని
డపప్పలరు కొడుతసూ ఊరప్టెంత మెరిమిని తిపిప్ప
జాతరలాగా చశారరు. 
ఆ  మరరుసటరజు  పేపరల  ఫోట  కూడ
వచిచ్చేప్టెంద- 'సాహస వీరరుడు నిఖిల' అని!

మరుళళల పటపనరు
మరుళళల పరిగానరు
రప్టెంగసూ వాసన నాసొతరుత్త
ఎవరిని, నేనెవరిని?  

జవాబరు :గరులాబ! 

తెలలని గరుడ-

లనిక వళళ దారి లేదరు!

ఏమిటద?

జవాబరు: గరుప్రడుడ్డి!

రెప్టెండు సత్తప్టెంభాల మీద తొటప
తొటప మీద గరుప్టెండద్రోయ
గరుప్టెండద్రోయ మీద గడడ్డి
గడడ్డిమీద రడుడ్డి!
ఏప్టెంట ఇద?

జవాబరు మనిష!

ఒకస్కూ అప్టెంటరిస్కూటకా ల తపప్ప పప్రపప్టెంచప్టెంలని అనిల్ని ఖప్టెండలలనసూ పామరులరునాల్నియ.

పొడుపలరు
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ఒక వప్టెంగళపప్ప కథ 
తెనాల రామలప్టెంగడ కథలరు,  మరావద రామనల్ని కథలరు ఒక రకప్టెంవి అయతే,  భటీప  వికద్రిమారస్కూ కథలరు,
భోజరాజు సాలభప్టెంజికలకథలరు మర రకప్టెంవి. ఇవనీల్ని ఒక ఎతరుత్త, పరరరు మానప్టెందయవగారి శిషరువల కథలరు
మర ఎతరుత్త.  ఈ కథలని అప్టెంశాలనీల్ని నిజానిక పరమానప్టెందయవగారవే, అయనా రెడడ్డి శీనరు చెపిప్పనపప్పడు
కొతత్తగా విప్టెందాప్టెం, దానిదేమరుప్టెంద? 

కథనప్టెం: C. రెడడ్డి శీనరు, ఎనిమిదవ తరగతి, P.V.R.Z.P.H.పాఠశాల, గరుప్టెండువారి పలెల, అనప్టెంతపర ప్టెం జిలాల.

ఒక రజున వప్టెంగళపప్ప  వాళల నానల్నితో  కలసి
అప్టెంగడక  వళలడు.  నానల్ని  బఠానీలరు  కొని
పటపడు.  దరుకాణాదారరు బఠానీలరు తసూశాక,

వప్టెంగళపప్ప  తన  దసిలని  మరుప్టెందరుక
చాపాడు.  దరుకాణదారరు  కొప్టెంచెప్టెం
తటపటయసరుత్తప్టెంటే  వప్టెంగళపప్ప

"ఇయవనాల్ని!"అనాల్నిడు. దరుకాణదారరు వాటని
తకస్కూడలప్టెంచి  నేరరుగా  వప్టెంగళపప్ప  చతరులల 
పోశాడు. 

వాటని అటలగే తినేప్టెందరుక పప్రయతిల్నిప్టెంచాడు
వప్టెంగళపప్ప.  వాడ నోటని చరేలగా బఠానీలరు
సగానిక  సగప్టెం  కప్టెంద  పడపోయాయ.  అద
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చసూసి వాళల  నానల్ని  "ఒరే,  నానాల్ని!  ఎవరనాల్ని
ఏమనాల్ని  ఇసత్త  అలా  చతిల
పటరుపకగసూడదరురా,  జేబరుల  వేసరుకవాల.

అపప్పడు  కదా,  అవి  భదద్రిప్టెంగా  ఉప్టెండేద?!

కొప్టెంచెప్టెం  ఆలచిప్టెంచాల  నాయనా"  అని
చెపాప్పడు మరుదరుద్దగా. 

ఆ  రజునే  వాళల  అమమ  పూరీలరు
చయాలనరుకనల్నిద.  చసూడగా ఇప్టెంటల  నసూనె
లేదరు.  ఆవిడ  కొడుకనరు  పిలచి  "ఒరేయ్!

పోయ  శెటపని  అడగి  కొప్టెంచెప్టెం  నసూనె
పోయప్టెంచరుకొని రా,పో!" అని గినెల్ని ఇచిచ్చేప్టెంద.

వప్టెంగళపప్ప  ఉతన్స్హప్టెంగా  పరరుగరుతరుత్తకప్టెంటసూ
పోయ  అప్టెంగడల  నసూనె
పోయప్టెంచరుకనాల్నిడు. 

వనకస్కూ తిరిగి వససూత్తప్టెంటే వాడక అకసామతరుత్తగా
గరురరుత్తకొచిచ్చేప్టెంద-  "ఎవరనాల్ని  ఏదహైనా  ఇసత్త
జేబరుల  వేసరుకవాల,  అపప్పడు  కదా,  అవి
భదద్రిప్టెంగా ఉప్టెండేద?"  అని వప్టెంటనే  గినెల్నిలని
నసూనెనప్టెంత   జేబరుల  పోసరుకనాల్నిడు.

నసూనె అప్టెంత కారిపోయప్టెంద.  

ఇప్టెంటక  వళళక  వాళలమమ  నెతీత్త  నోరసూ
బదరుకనల్నిద-  "పూరీలక నసూనె లేకపోగా,

వాడ  చొకాస్కూకనల్ని  జిడుడ్డి  వదలప్టెంచప్టెందరుక
కల  డటరెర్జుప్టెంటరు  పొడ  అవసరమౌతరుప్టెందే"

అని. 

ఒకసారి  వాళళ  ఊళళక  బతరులరు  అమేమ
ఆయన  వచాచ్చేడు.  మాప్టెంసప్టెం  తినేవాళలప్టెంత
ఆరజున  పోయ  తమక  కావలసిననిల్ని
బతరులరు తెచరుచ్చేకప్టెంటరునాల్నిరరు.  "మనక ఒక
బతరునరు  తీసరుకరా  పో"  అని  పప్టెంపిప్టెంద
వప్టెంగళపప్ప వాళలమమ. 
వప్టెంగళపప్ప  వళిళ  ఒక  బతరునరు
కొనరుకస్కూనాల్నిడు.  దరుకాణదారరు  దానిల్ని  వీడ
చతిక  ఇవశ్వగానే  అద  రెకస్కూలరు  టపటపా
కొటరుపకనల్నిద.  వీడు  బెదరిపోయ  దానిల్ని
వదలేశాడు.  బతరు  ఒకస్కూ  ఎగరురరు  ఎగిరి,

అదగృషపప్టెం కొదీద్ద దరుకాణప్టెం లపలక పోయప్టెంద. 

దరుకాణదారరు దానిల్ని  మళీళ  పటరుపకొని తెచిచ్చే
ఇససూత్త  "ఒరే!  ఇప్టెంతమాతద్రిప్టెం  తెలీదరురా?!

పక్షులల్ని  పటరుపకనేద  ఎటలగ?  మెడ  దగర్గర
పటరుపకప్టెంటే  అవి  కకస్కూరరుమనకప్టెండ
ఉప్టెంటయ-  ఇలాగ  మెడ  పటరుపక"  అని
బతరునరు వప్టెంగళపప్ప చతిక అప్టెందప్టెంచాడు. 

ఆ  రజు  సాయప్టెంతద్రిప్టెం  వాళల  నానల్ని  ఇప్టెంటక
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వచిచ్చే  "ఒరే!  సరుబబ్బురావు
మామయవగారిప్టెంటల కళరుళ ఎకస్కూవహై పోయ,

మరీ  అలలరి  చసరుత్తనాల్నియట.  మనప్టెం
పప్టెంచరుకనేప్టెందరుక  ఒక  రెప్టెండు  కళరుళ
ఇసాత్తననాల్నిడు.  వళిళ  పటరుపకరా,  పో"  అని
పప్టెంపాడు వప్టెంగళపప్పనరు. 
వప్టెంగళపప్ప రెప్టెండు కళళనరు దొరకపచరుచ్చేకొని,

వాట  మెడలరు  పటరుపకొని  ఎతరుత్తకొచాచ్చేడు.

ఇప్టెంటకొచచ్చేసరిక  అవి  కాసాత్త  చచిచ్చేపోయ
ఉనాల్నియ! "వాళిళప్టెంటల  ఇవి బనే ఉనాల్నియ

నానాల్ని!"  అనాల్నిడు  వప్టెంగళపప్ప
బధపడపోతసూ. 

"అవునరురా,  మెడ  పిసికతే  కళరుళ  ఎలా
బద్రితరుకతయ,  కాళరుళ  కటేపసి  తల
కప్రప్టెందరులరుగా  పటరుపకొని  తేవాలగాని?!"

అనాల్నిడు నానల్ని, మరిప్టెంత విచారప్టెంగా. 

వప్టెంగళపప్ప తల తిరిగిప్టెంద ఈసారి. "అబబ్బు!ఈ
పప్రపప్టెంచానల్నిప్టెంత అప్టెంత బలే తికస్కూగా చశాడు
దేవుడు.  దీనిల్ని  అరర్థిప్టెం  చసరుకనేద  ఎలాగో,

ఏమిట" అనరుకనాల్నిడు కలవరపడుతసూ.

ససూరావసత్తమయమేనా?!

కొప్టెండకనలల నవుశ్వతసూ, తరుళరులతసూ పరిగెడుతరునల్ని సెలయేరరు
కాలరుజారి లయల పడపోయప్టెంద. అద చసూసి ఆకల చాటరు
ససూరీడు పొటప చెకస్కూలయేవలా నవుశ్వతసూ పడమట కొప్టెండల వనకస్కూ పడపోయాడు..

Y. బలాజి, ఎనిమిదవ తరగతి, P.V.R.Z.P.H.పాఠశాల.

పకస్కూప్టెంట ఆమె (ఆశచ్చేరవప్టెంగా) : వదనా, అనల్నియవ గారరు చీకటల కూడ వప్టెంటప్టెంట పనరులనీల్ని 
చక చకా చససరుత్తనాల్నిరే!

రాధ: ఆయనపోట గాద్రోఫర కదా, డరస్కూ రసూమరుల పనిచయడప్టెం అలవాటరులే!                     

                                                                                                                         అలవేలమమ, చెనేల్నికొతత్తపలల

భావుకత!

అప్టెంతరప్టెంగమప్టెందరు అపరాధమరులరు చసి- మప్టెంచివానివలెనరు మనరుజుడుప్టెండు 
ఇతరరులెరరుగకనల్ని ఈశశ్వరరుడెరరుగడ,  విశశ్వదాభిరామ వినరురవేమ?

వేమా!
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ససూస్కూటీనెకస్కూన పిలల

ఒకట కథ
"మన దేశ పప్రజలక ఒక లక్షణప్టెం ఉప్టెంద-  మన దగర్గర వప్టెంద ఉనాల్ని పకస్కూవాడ నసూటఒకటే నచరుచ్చేతరుప్టెంద "
అప్టెంటసూ కథ రాసిప్టెంద సాయ పిప్రయ.

రచన: జెమరుడుగాని సాయ పిప్రయ, ఎనిమిద లలల, అరవిప్టెంద హహైససూస్కూల, కప్టెంచనపలల, కగృషష్ణజిలాల. 

పచచ్చేట ఓ గాద్రోమప్టెంల ఒక మసూలన కావటీ
అనే పిలల,  ఇప్టెంక మసూలన  డగ అనే కకస్కూ

ఉప్టెండేవి. 

ఆపదల  ఉనల్ని  వారిని  కాపాడే  సశ్వభావప్టెం
డగద.  తన  సల్నిహితరులప్టెందరికీ  సాయప్టెం
చసదద;  వాళల  కరికలరు  తీరేచ్చేద.  అయతే
కావటీద  మటరుక  సాశ్వరర్థిప్టెం;  అప్టెందరినీ
అనరుమానిప్టెంచ  తతశ్వప్టెం-  ఇతరరుల  చత

కొతత్తపలల 75ల ఇచిచ్చేన బొమమక 'కథలరు ' రాసి పప్టెంపారరు అరవిప్టెంద ససూస్కూలరు పిలలలరు! వాటల  మాక నచిచ్చేన మసూడు 
కథలరు- ఇవిగో !  ఈసారి బొమమక సరిపోయే కథనొకదానిల్ని  మీరసూ రాసి పప్టెంపప్టెండేప్టెం...!
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పనరులరు చయప్టెంచరుకనేద;  కానీ అవసరానిక
ఎవశ్వరికీ సాయపడేద కాదరు. 
డగక ఊళళ తిరగటప్టెం అప్టెంటే చాలా ఇషపప్టెం.

దాని సప్టెంగతి తెలసిన యజమాని దానిక ఒక
ససూస్కూటీ కొనిపటపడు.  ఆ ససూస్కూటీనెకస్కూ,  అద
రజుల  అనేకసారరుల  ఊళళక  వచచ్చేద.

యజమాని ఇప్టెంటల ఏ సామానరు కావాలనాల్ని
దానిక  చీటీ  రాసిచిచ్చే  పప్టెంపేవాళరుళ.  అద
ఎప్టెంచకాస్కూ  పనరులరు  చసరుకొని  తిరిగి  ఇప్టెంటక
పోయేద. 

డగని చసూస  చసూస కావటీక కూడ ససూస్కూటీ
అప్టెంటే  మోజు  పటరుపకనల్నిద.  "అటల
ససూస్కూటీల  బరురరుప్ర  బరురరుప్రన  తిరిగితే  ఎప్టెంత
బగరుప్టెంటరుప్టెంద!  నాకూ  ఓ  ససూస్కూటీ  ఉప్టెంటే
బగరుప్టెండునరు-  డగక  ఎప్టెందరుక,

పప్రతేవకప్టెంగా?!"  అనరుకవటప్టెం  మదలరు
పటపప్టెందద. 

ఒక రజున కావటీ అటరువహైపగా వళరులతసూప్టెంటే
రడుడ్డి పప్రకస్కూనే ఓ ఇప్టెంట మరుప్టెందరు ఆగి ఉనల్ని
ససూస్కూటీ కనిపిప్టెంచిప్టెంద.  కావటీ దాని దగర్గరకళిళ
ఉతన్స్హప్టెంగా అటసూ ఇటసూ చసూసిప్టెంద-  డగ
ఎకస్కూడ  కనిపిప్టెంచలేదరు.   దాప్టెంతో  దాని

ఉతన్స్హప్టెం  మరిప్టెంత  ఎకస్కూవహైప్టెంద.   మెలలగా
ససూస్కూటీ  మీదక  ఎకస్కూ  కొప్టెంచెప్టెం  సప
పడుకనల్నిద; లేచిప్టెంద; సటరు మీద ఎగిరిప్టెంద;

దసూకప్టెంద;  గప్టెంతరులరు  వేసిప్టెంద-  అయనా
ఇప్టెంకా డగ రాలేదరు.  
అపప్పడు  చసూసత్త  ససూస్కూటీక  తళప్టెంచెవులరు
తగిలప్టెంచ  ఉనాల్నియ!  కావటీ  ఉతన్స్హప్టెం
ఉరకలరు  వేసిప్టెంద.  ఒకవహైపన  "నాక  కాళరుల
అప్టెందవేమో.."  అని  అనరుమాన  పడప్టెంద.

"అయనా ఏప్టెం కాదరులే,  దీనిల ఏమరునల్నిద?

డగ  చయగలగే  పనిని  నేనరు  మాతద్రిప్టెం
ఎప్టెందరుక  చయలేనరు?"  అనరుకొని,  ససూస్కూటీ
ఇప్టెంజనరు  సాపరరుప  చసి,  సాపప్టెండు  తీసి,

మరుప్టెందరుక  నడపిప్టెంద!  కొప్టెంచెప్టెం  దసూరప్టెం
వళిళప్టెంద,  లేద-  ఢమాలరున పడప్టెంద-  దాని
మీదకొచిచ్చే పడప్టెంద ససూస్కూటీ! 

ఆ  శబద్దప్టెం  విని,  ఎకస్కూడనరుప్టెండో  పరరుగరున
వచిచ్చేప్టెంద డగ.  పాపప్టెం,  కావటీని ఆ ససూస్కూటీ
మీదే ఎకస్కూప్టెంచరుకొని నేరరుగా ఆసప్పతిద్రిక పరరుగరు
పటపప్టెంచిప్టెంద! 

మనవి  కాని  వసరుత్తవులమీద  మోజెప్టెందరుక,

చెపప్పప్టెండ?! 
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రెప్టెండో కథ
"మారార్జుల కషపలా, మజాకా?!” అప్టెంటరునాల్నిడు సాయనాథ...   

రచన: చాగప్టెంట శివ సాయనాథ్ రెడడ్డి, అరవిప్టెంద హహైససూస్కూల. 

ససూస్కూటీ మీద కూరరుచ్చేనల్ని పిలల చెబరుతరునల్నిద- 

అబబ్బు! ఏప్టెంటప్టెండీ, మప్టెంచి నిదద్రి చెడగొటపరరు?
ఏప్టెంటీ,  ఫోటలరు  తీసరుకప్టెంటరునాల్నిరరు?  మరీ
అప్టెంత అప్టెందప్టెంగా ఉనాల్నినా? సరేల, ఈ ఫోజుతో
ఒక ఫోట తీసరుకప్టెండ  పరేలదరు.  నేనరు  ఏమీ
అనరుకనరులెప్టెండ. 

ఏప్టెంటీ, నేనరు ఇకస్కూడ ఎప్టెందరుక పడుకనాల్నినరు
అనేగా,  మీ సప్టెందేహప్టెం?  ఏప్టెం  లేదప్టెండ-  ఈ
మధవ  మా  ఇప్టెంటల  నాక  పప్రశాప్టెంతత  లేనే
లేదరు!  ఏప్టెం  చెపప్పమప్టెంటరప్టెండీ,  కనబడతే
చాలరు-  "ఇటలనా ఉప్టెండేద,  నా బిడడ్డి  అప్టెంటే
ఎప్టెంత అప్టెందప్టెంగా ఉప్టెండల?!  ఇటల  అయతే
ఇప్టెంక  నీక  సప్టెంబప్టెంధాలరు  దొరికనటేల"  అని
మేకప్ కొడతరరు, మా అమమగారరు. 
"ఒకస్కూ  ఎలరుకనసూ  చప్టెంపకప్టెండ  ఖాళీగా
ఉనాల్నివు,  కనీసప్టెం  ఇపప్పడెహైనా  'పిలల
ఇనిన్స్టసూవట్  ఆఫ్  హప్టెంటప్టెంగ ల'  చరచరుచ్చే
కదా.  కనీసప్టెం  ఒక  డగ ప్ర  అనాల్ని  ఉప్టెంటే,

వచచ్చేవాళళకూ  మరావద!"  అని  గోల

చసరుత్తనాల్నిరరు నానల్నిగారరు. 
అప్టెందరుల చరి హప్టెంటప్టెంగ నేరరుచ్చేకొని తరాశ్వత
ఇప్టెంకద ఉదవగప్టెం వలగబెటపలట! అకస్కూడేమో
పూరిత్తగా  మాప్టెంసాహార  భోజనప్టెం  పడతరరు-
అప్టెంటే  ఎవరిక  వాళరుళ  వళిళ  ఎలరుకలల్ని
వేటడుకొని తినాల!  మరి నేనేమో పూరిత్తగా
శాకాహారిని-  అప్టెంటే కవలప్టెం పాలరు,  మీగడల
మీద  బతికదానిల్ని:  ఏప్టెం  చయమప్టెంటరరు,
డబరుబ్బుకసప్టెం  ఇషపప్టెంలేని  పని  చయడప్టెం  నా
మనసరున్స్క నచచ్చేదరు!  

మా తమరుమళల గరురిప్టెంచి అడుగరుతరునాల్నిరా, ఏప్టెం
చెపప్పనరు? నేనరు తెచిచ్చేన పాలే తద్రోగి,  నా మీద
దసూక  ఆడుకప్టెంటరరు  వాళరుళ.  ఇప్టెంక  నా
చెలెలలేమో  తనక  ఒక  మప్టెంచి  పిలలగాడని
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తీసరుకొచిచ్చే  పళిల  చయమని  గొడవ.

"మరుళరులలేని  చపలకూర  తెచిచ్చేపటరుపరా,

నాక?  చెబితే వినవేమి?"  అని మళీళ మళీళ
చెబరుతసూనే  ఉప్టెంటరుప్టెంద  మా  బమమ-
ఎనిల్నిసారరుల  చెపిప్పనా  నేనరు
పటపప్టెంచరుకననరుకప్టెండ,  అయనా  అద  పదద్ద
నస గదా,  ఇప్టెంత పదద్దయవ కూడ ఆమాతద్రిప్టెం
గమనిప్టెంచరుకలేకపోతే  ఎటలగ,  ఈ
పదద్దవాళరుళ? 

ఇక  మా  సల్నిహితరులెవశ్వరసూ  మా  ఇప్టెంటక
రారరు- వసత్త మా ఇప్టెంటలవాళరుళ వాళళని ఊరిక
వదలరరు-  పలచ్చే  పిపిప్ప  చసాత్తరరు.  అప్టెందరుకని
వాళరుళ మరుప్టెందరుగానే జాగప్రతత్తగా తపిప్పప్టెంచరుకొని
తిరరుగరుతరరు. 

అప్టెందరుక,  ఇకస్కూడక  వసత్త  "కనీసప్టెం  మా
సల్నిహితరులననాల్ని  కలరుసరుకవచరుచ్చే,  కొప్టెంచెప్టెం
ఫప్రగా"  అని  ఇకస్కూడకొచాచ్చే.  "ఎవర  ఇకస్కూడ
ససూస్కూటీ  నిలబెటపరరు  కదా,  కనీసప్టెం  నా
గరురిప్టెంచి  ఆమాతద్రిప్టెం  అనాల్ని  ఆలచిప్టెంచారరు"
అని  ఇపప్పడే  దీనిమీదక  ఎకస్కూ  కూరొచ్చేనాల్ని-
ఏద  ఆలచిసరుత్తప్టెండగానే  కొప్టెంచెప్టెం  కనరుక
పటపనటరులప్టెంద-  అప్టెంతే  తపప్ప  నేనేమీ  సొప్టెంత
ఇలరుల లేని బికారిగాడననరుకకప్టెండ.. 

ఏప్టెంట, ఈ ససూస్కూటీ మీదేనా, మీక కావాలా?

మా  వాళరుళ  రాగానే  ఈ  ససూస్కూటీని  ఖాళీ
చసాత్తనరు-  కొప్టెంచెప్టెం  ఓపిక  పటపప్టెండ,  ఏప్టెంకాదరు
ఊరరుకప్టెండ. ఏప్టెంట ఈ తొప్టెందర? మరావద..!

అదే కదా,  నేనరు చెబరుతరునల్నిద-  మరీ అప్టెంత
అమరావదగా తరరుమరుతరేమి?! 

మసూడవ కథ
"ఆశక పోతే  అతవస  మిగిలె నట” ...   బలే పేరరు పటపడేప్టెం, దనేష్ ?! 

రచన: చాగప్టెంట దనేష్  రెడడ్డి, ఏడవ తరగతి, లలీల, అరవిప్టెంద హహైససూస్కూల 

చాలరు!  చాలరు!  ఆప  ఇప్టెంక.  అసలే
సినిమాలనాల్ని,  వాటల పనిచయడప్టెం  అనాల్ని
దానిక  చచచ్చేటప్టెంత ఇషపప్టెం!  ఇపప్పడు నరువుశ్వ
ఫోటలరు  తీసరుత్తనల్నిటరుల  తెలసిప్టెందప్టెంటే  చాలరు-

అద  ఇప్టెంక  లేచి  ఫోజుల  మీద  ఫోజులరు
ఇససూత్తనే ఉప్టెంటరుప్టెంద.  దాని వలల నీ  'మెమోరి
పల'  అవటమే  తపప్ప,  ఇప్టెంకమీ  ఉప్టెండదరు.
నినరుల్ని,  నీ  కమెరాని  చసూసత్త  దాని  ఊహలరు
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ఆకాశానిల్ని  అప్టెంటరుతయ.  అద  ఇకస్కూడ
ఎప్టెందరుక పడుకప్టెంద తెలరుసరుకవాలనే కదా,

నరువుశ్వ ఇకస్కూడక వచిచ్చేప్టెంద?!  నాక తెలరుసరు!
అయతే వినసూ.. వినసూ! 

అనగనగా కప్టెంచనపలల అనే ఊరరు. ఆ
ఊరిల ఒక మసూలగా ఉప్టెందొక చినల్ని గసూడెప్టెం.

అప్టెందరుల  పటపప్టెందీ పిలల.  గసూడెప్టెంల ఎనోల్ని
పిలరులలరు పటపయ,  బద్రితరుకతరునాల్నియ;  కానీ
వేటకీ దీనికనల్నినిల్ని తెలవితేటలరు లేవు. 

"ఏమా తెలవి"  అప్టెంటరునాల్నివు కదసూ?  ఆగరు-
ఓపిక ఉప్టెండల నీక! 

గోదావరి అని ఓ సినిమా చసూసిప్టెందద. ఊళళ
పిలరులలనీల్ని  చసూశాయలే.  అయతే  వాటక
వేటకీ సినిమా అసలరు అరర్థిమే కాలేదరు. దీనిక
మటరుక  ఆ  సినిమా  ఎప్టెందరుక  నడచిప్టెంద
బగా అరర్థిమెహైప్టెంద. ఆ సినిమాల కకస్కూ ఒకట
ఉప్టెంద.  'సినిమావాడు  ఎవరిమీద  ఎనిల్ని
డబరుబ్బులరు కమమరిప్టెంచినా,  సినిమా నడచిప్టెంద

మాతద్రిప్టెం ఆ కకస్కూ నటన వలేల'- ఎవశ్వరికీ అరర్థి ప్టెం
కాని ఈ రహసవప్టెం దీనిక అరర్థిమెహైపోయప్టెంద.

మరేమనరుకనాల్నివు దీని తెలవితేటలరు?! 

దాప్టెంతో దీనిక ఓ కరిక పటరుపకనల్నిద- కనీసప్టెం
ఒకస్కూ పిలల సినిమాలనెహైనా తనరు నటప్టెంచాల.

రెప్టెండు  తెలరుగరు  రాషపస్త్రిలల  పప్రజలసూ  తననరు,
తన నటననరు ఆదరిసాత్తరని దాని  దానిక గటప
నమమకప్టెం.  "నేనరు  ఒకస్కూ  సినిమాల  నటసత్త
చాలరు-  నాతోబటరు  ఆ  సినిమా  కూడ
పాపలర  అవుతరుప్టెంద"  అని  అద
ఎప్టెంతమప్టెందక చెపిప్పప్టెంద. 

అయనా పలెల వాళలప్టెంత మరటళరుళ.  దానిల్ని
ఎవరరు  పటపప్టెంచరుకప్టెంటరరు  చెపప్పప్టెండ?  దాని
తెలవితేటలక  ఇకస్కూడ  గరురిత్తప్టెంప
ఎప్టెందరుకప్టెంటరుప్టెంద?  దాని  నటననరు
ఇకస్కూడెవరరు ఆదరిసాత్తరరు? 

అప్టెందరుకనే  తన  నటనతో సినిమా రప్టెంగానిల్ని
ఉరసూప్రతలసూగిప్టెంచటప్టెం నటప్టెంచడప్టెం కసప్టెం అద
పలెల నరుప్టెంచి పటల్నిప్టెం బయలరుదేరిపోయప్టెంద. 

నేనెహైతే  దాని  ఫొటని  సినిమా  పతిద్రికలల
చసూసాత్తననరుకనాల్నినరు-  మరి  ఇదేప్టెంట,  మీ
పతిద్రికల కనిపిప్టెంచిప్టెందద! 
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"ఇదేప్టెంట?" అని అడగితే చెపిప్పప్టెందద- 

మీ నగరాల  కాలరుషవనిల్ని,  రణగొణ ధశ్వనిని
అద  అసన్స్లరు  తటరుపకలేకపోయప్టెందట.  మీ
దగర్గర రెహైలేశ్వ సపషనోల ఒకచోట జనప్టెం గరుప్టెంపగా
ఉప్టెండటప్టెం చసూసి వళిలప్టెందట.  చసూసత్త  అకస్కూడో
సినిమా  షసూటప్టెంగ  జరరుగరుతసూనల్నిదట!

అకస్కూడ అసలరు  నీళళ  లేవు కదా,  అయనా
హీర  ఎవర  తెచిచ్చే  ఇచిచ్చేన  చపలల్ని  ఒక
టబరుబ్బులప్టెంచి  పటప,  వాటని ఒకస్కూటొకస్కూటగా
పహైక లేపి, ఇప్టెంక బకస్కూటల వేసరుత్తనాల్నిడట. 

"ఇప్టెంకసారి-  మళీళ  చపలరు  తేప్టెండ-"  అని
అరిచారట,  ఎవశ్వర.  చసూసత్త బకస్కూటరుప  అప్టెంత
ఖాళీగా  ఉనల్నిదట!  ఎప్టెందరుకప్టెంటే  మరి,  ఈ
పిలల  బకస్కూటలక  దసూక  వాటని  ఆరగిససూత్త
ఉప్టెందట! 

"కల  చపలరు  ఎప్టెంతనరుకనాల్నివు?  డబరుబ్బులరు
ఊరిక  వసరుత్తనాల్నియా?"  అని  దాని  మీదక
దసూకాడట  నిరామతగారరు.  పిలల  తిరగబడ
సినిమాలలాగా  గరిర్జుప్టెంచిప్టెందట.  కానీ  దాని

నటననరు  అరర్థిప్టెం  చసరుకలేక,  ఆ  సినిమాల
గసూప్టెండలప్టెంత  అపప్పడు  మన  పిలల  మీదక
వచాచ్చేరట.  దానిని  కొటప  కొటప
తరమసాగారట! 

అటల గసూప్టెండల బరి నరుప్టెండ తపిప్పప్టెంచరుకొని
వచిచ్చే,  ఇకస్కూడ,  ఇదగో-  చకస్కూని
పొదరిలరులలాప్టెంట కటీరప్టెం మరుప్టెందరు,  పచచ్చేని
తోటల  విశాద్రోప్టెంతి  తీసరుకప్టెందామని
ఆగిప్టెందట.  బగా అలసిపోయ ఉనల్నిద కదా,

అప్టెందరుకని అలా ఆ ససూస్కూటీ మీదే విశాద్రోప్టెంతి
తీసరుకప్టెంటసూ  ఒక  కనరుక  తీసిప్టెంద.

అప్టెంతలనే  మీరరు  వచిచ్చే  దానిల్ని  కమెరాల
బప్టెంధిప్టెంచారరు... 
ఏప్టెంటీ..  ననరుల్ని  సినిమాలలక
రమమప్టెంటరునాల్నిరా,..  దానిల్ని  కాదా?!  నేనరు
సస్కూస్త్రిన పేలలరు  బగా  రాసాత్తనా?  సరేలెప్టెండ.

డబరుబ్బులరు  బగానే  ఇసాత్తరా?  అయతే  సరే-

రాక  తపప్పతరుప్టెందా?!  వసాత్తనరు  వసాత్తనరు.
ఎపప్పడు బయలరుదేరాలప్టెంటరరు? 

టీచర: ఒరేయ్! చిప్టెంటసూ రెహైలరుక, బసరున్స్కీ తేడ ఏప్టెంట?

చిప్టెంటసూ: రెహైలరు చెపిప్ప ఆలసవప్టెంగా వసత్త, బసరున్స్ చెపప్పకప్టెండ ఆలసవప్టెంగా వసరుత్తప్టెంద టీచర.
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నాక నచచ్చే బొమమ 
రచన: అపరాజిత, రిషవావలీ ససూస్కూల , మదనపలల, చితసూత్తరరు జిలాల. 

మా ఇప్టెంటల  చకస్కూని బొమమ ఒకట ఉప్టెంద.  ఆ
అమామయ బొమమ అప్టెంటే నాక చాలా ఇషపప్టెం. 

అద నాక ఎవరిచాచ్చేర తెలరుసా? మా అమమ. 
ఎప్టెందరుకచిచ్చేప్టెంద  తెలరుసా?  నా  పటపన  రజు
బహుమతిగా! 

అద బలే బొమమ!  దానిక ఎనోల్ని బటపలరు,  ఎనోల్ని
బసూటరుల ఉనాల్నియ.  నేనరు దానిక రజూ బటపలరు
మారరుసాత్తనరు. అద ఉప్టెండేప్టెందరుక ఒక చినల్ని ఇలరుల

కూడ  ఉప్టెంద  మా  ఇప్టెంటల.  దాని  ఇలరుల  చాలా  మరుదరుద్దగా  ఉప్టెంటరుప్టెంద.  ఆ  ఇప్టెంటలనే
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పడుకబెడతనరు దానిల్ని. 
దానిక నేనే పేరరు పటపనరు తెలరుసా?  దాని పేరరు జెసిన్స్క.  నాక జెసిన్స్కతో ఆడుకవడప్టెం అప్టెంటే
చాలా ఇషపప్టెం. 

నీక తెలరుసా?  జెసిన్స్క బొమమ కదా,  అయనా
దానిక  మసూసి,  తెరిచ  కళరుల  ఉనాల్నియ!

పడుకబెడతే  అద  కళరుళ  మసూసరుకొని
నిదద్రిపోతరుప్టెంద.  నిలబెడతే  తన  నీలప్టెం  రప్టెంగరు
కళరుళ తెరిచి చసూసి నవుశ్వతరుప్టెంటరుప్టెంద. 

జెసిన్స్కక మెరిస జుటరుప కూడ ఉప్టెంద; దాని తల
దరువేశ్వప్టెందరుక  పప్రతేవకమెహైన  దరువశ్వనలరు  కూడ
ఉనాల్నియ. నేనరు దానిక రజూ తల దరువుశ్వతనరు
మరి. లేకపోతే పేనల సమసవ ఉప్టెంటరుప్టెంద కదా, అప్టెందరుకని!

నా  సల్నిహితరులక  కూడ  అప్టెందరికీ   జెసిన్స్క
అప్టెంటే చాలా ఇషపమే.  నీక తెలరుసా,  జెసిన్స్కక
ఒక  చినల్ని  బవగ  కూడ  ఉప్టెంద.  మనప్టెం  ఆ
బవగరునరు  తీసరుకప్టెంటే  "నా  బవగరు!  నా
బవగరు!"  అప్టెంటరుప్టెంద.  దాని  పొటపనరు  నొకస్కూతే
కూడ అద మాటలడుతరుప్టెంద. "నా పొటప!  నా
పొటప!" అప్టెంటరుప్టెంద. 

జెసిన్స్కక ఒక చినల్ని డకపర సెట్ కూడ ఉప్టెంద.

అప్టెందరులప్టెంచి ససూప్పన తీసి జెసిన్స్క నోటల పడతే
అద "ససూప్పన! ససూప్పన!" అప్టెంటరుప్టెంద బలేగా.   జెసిన్స్కక చాలా తెలవి ఉప్టెంద. 
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నేనరు జెసిన్స్కతో రజూ ఆడుకనేదానిల్ని కదా, ఒకరజున అద నాక కనిపిప్టెంచలేదరు.   అపప్పడు
నేనరు ఎప్టెంత కప్టెంగారరు పడడ్డినో! దాని కసప్టెం చాలా
సప వతికానరు.  చివరిక అద ఎకస్కూడ దాకస్కూప్టెంద 
తెలరుసా?  నా  మప్టెంచప్టెం  కప్రప్టెంద!  ననరుల్ని
ఏడపిప్టెంచాలని  అకస్కూడ  దాకస్కూని  ఉప్టెంటరుప్టెందద.

భలే  తెలవి  దానిక.  ఎటల  ఆలచిసరుత్తప్టెంద
చసూశావుగా? అపప్పట నరుప్టెండ నేనరు దానిల్ని ఇప్టెంకా
జాగప్రతత్తగా చసూసరుకప్టెంటరునాల్నినరు. 
ఆకపచచ్చే  రప్టెంగరు  బటపలల  చాలా  అప్టెందప్టెంగా
ఉప్టెంటరుప్టెంద  జెసిన్స్క.  దాని  బటపలరు  అప్టెందరుకనే
ఎకస్కూవగా  ఆకపచచ్చేవే  ఉనాల్నియ.  దానికమో
మరి ఎరప్రరప్టెంగరు బసూటలప్టెంటే చాలా ఇషపప్టెం. అప్టెందరుకని దాని బసూటరుల ఎరప్రగా ఉప్టెంటయ. 

జెసిన్స్కక ఎప్టెంత చకస్కూట పిలక ఉప్టెంటరుప్టెంద! దాని
జుటరుప  బలే  ఉప్టెంటరుప్టెంద  మెతత్త  మెతత్తగా,

మెరరుససూత్తప్టెంటరుప్టెంద.  జుటరుప  దరువుశ్వకనేప్టెందరుక
దానిక దరువశ్వన కూడ ఉప్టెంద.  నేనరు ఒకస్కూసారి
దాని  జుటరుప  దరువిశ్వ  ఊరిక  వదలేసరుత్తప్టెంటనరు.
అపప్పడు  అద  నిజప్టెంగా  కొతత్త  బొమమలాగా
అయపోతరుప్టెంద- 'మా జెసిన్స్కానే'  అప్టెంటే ఎవరసూ
నమమరరు- అప్టెంత మారిపోతరుప్టెందద! 

నేనరు పదద్దయేవ సరిక అద నా అప్టెంత అవుతరుప్టెంద
కదా, అపప్పడు నేనరు దానిల్ని ఇప్టెంకా చాలా బగా చసూసరుకప్టెంటనరు!
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బొమమక కథ రాయప్టెండ!
"మరుగరుర్గ బొమమక కథప్టెంట?” అనరుకప్టెంటరునాల్నిరా ? ఎవర  ఓ పాప వేసిప్టెంద ఈ మరుగరుర్గ. “ఎవరరు, వేసిప్టెంద?”

"ఎపప్పడు వేసిప్టెంద?”  “ఈ చిలకల మరుగరుర్గనే ఎప్టెందరుక వేసిప్టెంద?” అనేగా, మీరరు అడగేద? నిజప్టెంగానే అద
పదద్ద కథ.  ఆ కథ ఏప్టెంట  ఊహిప్టెంచి మాక రాసి పప్టెంపప్టెండ.  మీ కథ పప్రచరురితమెహైతే మరి,  తతగారిచచ్చే
బహుమతి మీ సొప్టెంతప్టెం !  మదలరు పటపప్టెండ, వప్టెంటనే పప్టెంపప్టెండ, మరి !  
ఈ బొమమ డ. సిరి, మిరావలగసూడ వారి సౌజనవప్టెం...
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పప్టెండు-మామిడ చెటరుప 
రచన : అడవి రామరుడు, కొతత్తపలల బగృప్టెందప్టెం.

పప్టెండుక  ఆరేళరుళ.  ఈమధవ  కొతత్తగా  బడక
వళళటప్టెం  మదలరు  పటపడు.  బళళ
టీచరరుగారరు  చెపేప్పవనీల్ని  శప్రదద్ధాగా  వినటప్టెం,

వాటని  అరర్థిప్టెం  చసరుకనేప్టెందరుక
పప్రయతిల్నిప్టెంచటప్టెం- ఇవనీల్ని  వచచ్చేశాయ వాడక. 

టీచరరు  రాజారావు  గారప్టెంటే  వాడక  కాదరు,
పిలలలప్టెందరికీ కూడ చాలా ఇషపప్టెం.  రాజారావు
వాళళక పరిసరాల విజాజ్ఞానప్టెం నేరేప్పవాడు. చెటరుల,
మకస్కూలరు,  పూలరు,  కాయలరు,  వితత్తనాలరు,

జప్టెంతరువులరు  వీటనిల్నిట  గరురిప్టెంచీ  ఎప్టెంత
చకస్కూగా చెపేప్పవాడప్టెంటే,  పిలలలప్టెందరికీ అవప్టెంటే
పదద్ద  ఇషపప్టెం  పటరుపకనల్నిద.  రాజారావు  పిలలల
సాయప్టెం తీసరుకొని, బడ చరుటరుపపప్రకస్కూల అప్టెంత
శరుభద్రిప్టెం  చయప్టెంచవాడు,  కొతత్తగా  చెటరుల,
మకస్కూలరు  నాటప్టెంచవాడు;  వాటని  పప్టెంచ
బధవతనరు  పిలలలక  ఇచాచ్చేడు-  ఒకస్కూరిదీ
ఒకస్కూ చెటరుప! 
పప్టెండు  వప్టెంతరుక  ఓ  మామిడ  చెటరుప
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వచిచ్చేప్టెంద.  రాజారావుగారరు  పప్టెండుక
చెపాప్పరరు-  "చసూడు  పప్టెండూ!  నరువిశ్వపప్పడు
ఒకట తరగతి.  ఈ బడల ఇప్టెంకా నరువుశ్వ
ఐదేళరుళప్టెంటవు.  ఇకస్కూడనరుప్టెండ  వళళలపల
నరువుశ్వ ఈ చెటరుపనరుప్టెండ వచిచ్చేన పళరుళ తిని,

అప్టెందరికీ  పప్టెంచి  వళత్తవు.  సరేనా?  దీనిల్ని
జాగప్రతత్తగా కాపాడుక, మరి!" అని. 

ఆ మాటలరు పప్టెండు హగృదయానిల్ని ఎప్టెంతగానో
పప్రభావితప్టెం  చశాయ.   రజూ  బడ  గప్టెంట
కొటేపలగా  రావటప్టెం,  మామిడ  మకస్కూ
చరుటసూప  పాదరు  సరిగా  ఉప్టెంద  లేద
చసూసరుకవటప్టెం,  అవసరమెహైతే సరి చయటప్టెం,

కొప్టెంచెప్టెం  ఎరరువు  తెచిచ్చే  వేయటప్టెం,  దాని
చరుటసూప పలలతో గక, నీళరుళ పోయటప్టెం- మళీళ
బడనరుప్టెండ ఇప్టెంటక పోయేటపప్పడు 'బెహై' చెపిప్ప
వళలటప్టెం-  అటల  ఆ  తరాశ్వత  చాలా  రజుల
వరకూ వాడ మనసప్టెంత మామిడ మకస్కూ
పహైనే. 

ఒక  సెలవు  రజున  ఆడుకనేప్టెందరుక  బడ
దగర్గరిక వళలడు పప్టెండు. ఆడుతసూ ఆడుతసూ
అనరుకకప్టెండ తన మామిడ చెటరుప  వహైపక
వళళడు.  ఆశచ్చేరవప్టెం!  అద  ఇపప్పడు  పద

అడుగరుల  ఎతరుత్త  ఉనల్నిద!  దగృఢప్టెంగా,

నిటరరుగా  పరిగిప్టెంద! అదప్టెంత తనరు దానిక
వేసిన  ఎరరువు మహతవమే!  పప్టెండుక చాలా
సప్టెంతోషప్టెం వేసిప్టెంద. వళిళ దానిల్ని ఆపావయప్టెంగా
నిమిరాడు.  దానిక  తన  చెకస్కూళరుళ  ఆనిప్టెంచి
మరురిసిపోయాడు. అప్టెంతల వాడక నేలమీద
ఒక  పదద్ద  మామిడ  పప్టెండు  కనిపిప్టెంచిప్టెంద.

పదద్దగా,  అప్టెందప్టెంగా,  ఉదయప్టెంచ
ససూరరువనిలాగా  వలగి  పోతోప్టెందద.   ఎప్టెంత
తియవట  వాసనో!  మనసరునరు  ఊరిప్టెంచప్టెంత
తీపి! 

"నినల్నిట వరకూ ఒకస్కూ కాయ కూడ లేదరు,
మరి ఒకస్కూ రజులనే ఇప్టెంత మప్టెంచి పప్టెండు
ఎలా  తయారెహైప్టెందబబ్బు?"  అని  తలెతిత్త  పహైక
చసూశాడు పప్టెండు. 
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చసూసత్త  ఆశచ్చేరవప్టెం!  చెటరుప  నిప్టెండ  కాయలే!

కొనిల్ని  కాయలరు  ఆకపచచ్చేగా  ఉనెహైల్ని;  కొనిల్ని
పసరుప రప్టెంగరుక తిరరుగరుతరునెహైల్ని.  చెటరుప మీద
రామ  చిలరుకలరు  కూరొచ్చేని  ఆ  పళళని
మరుకస్కూతో వాసన చసూసరుత్తనెహైల్ని. 
"అరే!  ఇనిల్ని  కాయలరు  వచిచ్చేనెహై!  నేనరు
గమనిప్టెంచనే లేదే?"  అనరుకనాల్నిడు పప్టెండు,

మామిడ  పప్టెండునరు  చతిలక  తీసరుకొని-

"దీనిల్ని  ఇప్టెంటక  తీసరుకళిళ  అమమక
చసూపిసాత్తనరు" అని. 

అయతే  ఆ  ఉతన్స్హప్టెంల  రెప్టెండడుగరులరు
పడడ్డియో  లేద,  అకస్కూడునల్ని  ఓ  రాయని
తటరుపకొని  బొకస్కూ  బోరాల  పడడ్డిడు  వాడు.

చతిలని  మామిడపప్టెండు  కాసాత్త
దొరరులకప్టెంటసూ పోయప్టెంద.  పప్టెండు ఆ పప్టెండు
వప్టెంట పడడ్డిడు. అద పోయ అకస్కూడే ఉనల్ని ఓ
మలెలపొదల దసూరి మాయమెహైప్టెంద. వాడు ఆ
పొదల  అప్టెంత  వతికాడు.  ఎప్టెంత  వతికనా
మామిడపప్టెండు మాతద్రిప్టెం కనబడదే?! 

పప్టెండుక చాలా బధ వేసిప్టెంద. "ఇప్టెంక పప్టెండు
ఎపప్పటక  దొరరుకతరుప్టెంద  ఏమో"  అని  పహైక
చసూశాడు.  చెటరుపల  ఒకస్కూ  కాయ  కూడ

లేదరు! అనీల్ని మాయప్టెం! 

దరు:ఖప్టెం  ఆపకలేక  ఒకస్కూసారి  గటపగా
ఏడేచ్చేశాడు పప్టెండు. 

వాడ ఏడుప విని వప్టెంట పనిల ఉనల్ని అమమ
పరరుగరున  వచిచ్చేప్టెంద.  "ఎప్టెందరుక  నానాల్ని,
ఏడుసరుత్తనాల్నివ?  అమమ నీ పప్రకస్కూనే  ఉనల్నిదలే,

ఏడవక.  అపప్పడే  తెలలవారిప్టెంద  పప్టెండూ,

ఇప్టెంక లే!  లేచి,  మహప్టెం కడుకొస్కూని,  సాల్నినప్టెం
చసి,  బడక  వళళల  కదా,  నీ  మామిడ
మకస్కూక నీళసూళ పోయాల!" అప్టెంద.  

"నా మామిడ మకస్కూ పదద్దదహైపోయప్టెంద- పదద్ద
మానెహైప్టెందపప్పడు!" అనాల్నిడు పప్టెండు.

"అవునా?  అప్టెంత  తొప్టెందరగానా?"  అప్టెంద
అమమ ఆశచ్చేరవపోతసూ. 

"దానిక  ఇప్టెంతలేసి  కాయలరు  కూడ
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వచాచ్చేయ.  ఇపప్పడపప్పడే  మాగరుతరునాల్నియ"

అనాల్నిడు పప్టెండు. 

అమమ  నవిశ్వప్టెంద-  "అప్టెంటే  నీక  మప్టెంచి  కల
వచిచ్చేప్టెందనల్నిమాట!"  అనల్నిద పప్టెండుని దగర్గరిక
తీసరుకప్టెంటసూ. "నీ చెటరుపక పప్టెండుల వచచ్చేసరిక
నరువుశ్వ నా అప్టెంత ఎతరుత్త  అవుతవు.  ఆలగా
నరువశ్వ,  నేనసూ,  అప్టెందరప్టెం  వాటని గరురిప్టెంచి
బగా ఊహిప్టెంచరుకవచరుచ్చే" అనల్నిద. 

"ఒక మప్టెంచి మామిడ పప్టెండు దొరికప్టెందమామ;
కానీ  అద  దొరరులకప్టెంటసూ  మలెలపొదలక
వళిళపోయప్టెంద. ఎప్టెంత వతికనా దొరకలేదరు!"
అనాల్నిడు పప్టెండు ఏడుప మరుఖప్టెం పటప. 
"నరువుశ్వ  రజూ  నీళరుళ  పోసరుత్తప్టెంటే,  దానిల్ని
జాగప్రతత్తగా చసూసరుకప్టెంటే అద అటలప్టెంట పళరుళ
నిజప్టెంగానే చాలా వసాత్తయరా,  ఏమీ పరేలదరు"
అప్టెంద అమమ వాడని సమరుదాయససూత్త. 
"చెటరుపక  చాలానే  పళరుళ  ఉనాల్నియ.  కానీ
అనీల్ని  మాయమెహైపోయాయగా?"  అనాల్నిడు

పప్టెండు నిజప్టెంగానే ఏడుససూత్త. 
"లేదరురా, అవనీల్ని ఇప్టెంకా నీ మామిడ మకస్కూ
లపలే ఉనెహైల్ని.  అద పదద్దయావక కదా,  అవనీల్ని
బయటక వచచ్చేద?  అప్టెంత వరకూ అవి నీక
ఇటల  కలలల  కనిపిసరుత్తప్టెంటయ.  అటలప్టెంట
కలలరు  చాలా  సారరుల  వసాత్తయలే,  అదప్టెంత
మామసూలే!" వివరిప్టెంచిప్టెంద అమమ. 
పప్టెండుక  ఆ  ఐడయా  నచిచ్చేప్టెంద.  వాడ
పదాలమీద చిరరునవుశ్వ మలచిప్టెంద. 

ఆలగా ఒక పని చెయావల. మీ టీచరరుగారిని
అడగి  'మామిడ  చెటరుప  ఎపప్పడు  పూలరు
పూసరుత్తప్టెంద,  ఎపప్పడు  కాయలరు  కాసరుత్తప్టెంద,

మామిడ  చెటలనరు  ఎటల  పప్టెంచాల'  అనిల్ని
వివరాలసూ కనరుకొస్కూని రావాల.  అవనీల్ని తెలసత్త
మనక  గరురరుత్తగా  ఉప్టెంటరుప్టెంద  కదా"  పని
పటపప్టెంద అమమ. 
కారవశీల పప్టెండు గబగబ లేచాడు-  మరుఖప్టెం
కడుకస్కూనేప్టెందరుక. 

నిజప సెగ!

సెహైనరున్స్ టీచర: పిలలలసూ! నాలరుక తడగానే ఎప్టెందరుకప్టెంటరుప్టెంద, చెపప్పప్టెండ, చసూదాద్దప్టెం!

విదవ : నిపప్పలాప్టెంట నిజాలరు మాటలడనపప్పడు కాలకప్టెండ ఉప్టెండడప్టెం కసమేమో టీచర!

టీచర: వామోమ!                          సకరణ:  అలవేలమమ, చెనేల్నికొతత్తపలల
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నిదద్రి 
సొప్టెంతగా కథలరు  రాసి చసూడప్టెండ.  మీరరు  ఎనల్నిడో చదవిన,  మెచిచ్చేన కథలలని  అప్టెంశాలే గరురరుత్తకొసాత్తయ
మదట.  తరాశ్వతత్తరాశ్వత  మీ  జీవితనిక  దగర్గరగా  ఉనల్ని  అప్టెంశాలరు  గరురరుత్తక  రావటప్టెం  మదలతరుప్టెంద.

అటలప్టెంట ఓ 'మదట సొప్టెంత' కథ ఇద- చదవి ఎలా ఉప్టెంద చెపప్పప్టెండ మలల అనల్నిక. 

రచన: క. మలలకారరుర్జున, కొతత్తపలల. 

వరదాపరప్టెంల  ఉప్టెండే  రాప్టెంబబరు  చాలా
మప్టెంచివాడు-  ఏమప్టెంటే మహా భయసరుత్తడు.

వాడక వాళల నానల్నిప్టెంటే కూడ భయమే.  ఏద
కావాలనాల్ని అమమనే అడగేవాడు. 

వరదాపరప్టెం చాలా చినల్నిద.  ఊళల పాద్రోథమిక
పాఠశాల ఉప్టెండేద; ఐద తరగతి అవశ్వగానే పహై

చదరువుల కసప్టెం పిలలలప్టెందరసూ దగర్గరల ఉనల్ని
చప్టెందద్రిగిరిక  వళళలన్స్  వచచ్చేద.  ఆ  ఊరిక
కూడ బసరున్స్ సదరుపాయప్టెం లేదరు. పిలలలప్టెంత
పప్రతిరజూ   నడుచరుకప్టెంటసూ  వళలల;

నడుచరుకప్టెంటసూ  రావాల!  అటల  రజూ
నడచి  వచిచ్చే,  అలసిపోయ,  అనల్నిప్టెం  కూడ
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తినకప్టెండ  పడుకనేవాడు  వాడు.  ఇప్టెంక
'హోప్టెంవరరుస్కూ'  ఎకస్కూడ,  చదరువు  ఎకస్కూడ?

రానరు  రానరు  వాడు  చదరువుల  కూడ
వనకబడటప్టెం  మదలెహైప్టెంద.  పప్రతిరజూ  బళల
టీచరలతో తిటరుల తినసాగాడు. 

అయతే  నిజానిక  రాప్టెంబబరు  చాలా
తెలవహైనవాడే!  "నేనరు  ఎప్టెందరుక,  మిగిలన
పిలలలాలగా  చదవలేకపోతరునాల్నినరు?'  అని
ఆలచిప్టెంచాడు.  వాడక  అరర్థిప్టెం  కూడ
అయవప్టెంద: "నేనరు ఎకస్కూవ నిదద్రిపోతరునాల్నినరు;
అప్టెందరుకనే సరిగార్గ చదరువుకలేకపోతరునాల్నినరు"
అని.  

అయతే  అటల  ఎకస్కూవ  నిదద్రిక  కారణప్టెం
అలసటేనని వాడు అనరుకలేదరు- అప్టెంత తన
బదద్ధాకప్టెం  వలలనే  అనరుకనాల్నిడు.  అప్టెందరుకని
బదద్ధాకానిల్ని వదలప్టెంచరుకనేప్టెందరుక వాడు గటప
సప్టెంకలప్పప్టెం  చసరుకనాల్నిడు.  "రాతిద్రి  పనెల్నిప్టెండు
వరకూ చదవుతనరు రజూ"  అనరుకనాల్నిడు.

"ఎటలగెహైనా సరే నేనరు నిదద్రిపోకప్టెండ ఉప్టెండల
అప్టెంతవరకూ"  అనరుకనాల్నిడు.  అయతే
మదట  రజున  ఎనిమిద  గప్టెంటలకలాల
అవలప్టెంతలరు  మదలయావయ.  తొమిమద

అయావక  ఇప్టెంక  ఎప్టెంత  పప్రయతిల్నిప్టెంచినా
మేలరుకొని ఉప్టెండలేకపోయాడు. 

రెప్టెండవరజునా  ఇలాగే  జరిగిప్టెంద.  వాడక
ఇప్టెంక  ఏప్టెం  చయాల తోచలేదరు.  వళిల  వాళల
అమమని  అడగాడు:  "నిదద్రి  రాకప్టెండ
ఉప్టెండలప్టెంటే ఏప్టెం చయాలమామ" అని. 

"ఏమోరా,  నాక  తెలీదరు.  ఒకవేళ  మీ
నానల్నిక  తెలరుసమో,  అడుగరు!"  అనల్నిద
అమమ. 

రాప్టెంబబరు ధహైరవప్టెం కూడగటరుపకొని నానల్ని
దగర్గరిక  వళళడు:  "నిదద్రిపోకప్టెండ  ఉప్టెండల
అప్టెంటే  ఏమి  చయాల  నానాల్ని,  అమమక
తెలీదట, నినరుల్ని అడగమనల్నిద" అనేశాడు. 
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వాళల  నానల్ని  కొప్టెంచెప్టెం  సప  వాడకస  చసూసి
"ఇదేప్టెం  పప్రశల్నిరా?  ఎవరెహైనా  నిదద్రిపోకప్టెండ
ఉప్టెంటరా?" అనాల్నిడు.  

ఊళళ కనబడన వాళళనలాల ఇదే అడుగరుతసూ
పోయాడు రాప్టెంబబరు.  నిదద్రి రాకప్టెండ ఉప్టెండే
మారర్గప్టెం  మటరుక  ఎవశ్వరసూ  చెపప్పలేక
పోయారరు.  చివరిక  వాళళ  టీచరరుగారరు
కూడ  "నీ  పప్రశల్నిక  సమాధానప్టెం  ఇప్టెంక  ఆ
దేవుడే చెపాప్పలరా" అనేశాడు. 

ఆ  రజు  సాయప్టెంతద్రి ప్టెం  ఇప్టెంటక  వచచ్చేసరిక
రాప్టెంబబరుక  ఒకవహైపన  నిదద్రి  వససూత్తప్టెండప్టెంద;

మరవహైపన  మెలకవ  ఉప్టెండప్టెంద.  కరీచ్చేల
కూరరుచ్చేనల్నివాడు  కూరరుచ్చేనల్నిటేల  ఉనాల్నిడు;

పడుకనల్నివాడు  పడుకనల్నిటేల   ఉనాల్నిడు.

వాళల అమమ,నానల్ని ఏప్టెం చెపిప్పనా వాడక అసలరు
వినబడనే  లేదరు.  మనసరుల  అప్టెంత  అదే
ఆరాటప్టెం: "దేవుడని అడగాల; నిదద్రి లేకప్టెండ
వరప్టెం సప్టెంపాదప్టెంచరుకవాల" అని. 

రజులరు గడచ కొదీద్ద రాప్టెంబబరు ఓ ఋషలా
మారిపోయాడు.  ఇపప్పడు  వాడ  ధావస
అప్టెంత దేవుడే.  అనరుక్షణప్టెం అతనరు దేవుడని
తలచరుకప్టెంటసూనే  ఉనాల్నిడు.  "దేవుడ,  రా!

నా  నిదద్రినరు  పోగొటరుప"  అని.  చివరిక  ఇప్టెంక
దేవుడు ఆగలేక పోయాడు.   రాప్టెంబబరుక
పప్రతవక్షమయావడు.  "నాయనా,  రాప్టెంబబసూ!

ఎప్టెందరుక  బబసూ,  నీకప్టెంత  పటరుపదల?"

అనాల్నిడు. 

"సాశ్వమీ!  నేనరు నిదద్రి పోవటప్టెం వలల చదవలేక
పోతరునాల్నినరు.  అలా  చదరువుల
వనకబడపోతరునాల్నినరు. అప్టెందరిలనసూ నవుశ్వల
పాలతరునాల్నినరు.  నాక ఈ నిదద్రి వదరుద్ద. నాక
అసలరు  నిదేద్రి  లేకప్టెండ  వరమివుశ్వ  సాశ్వమీ.

ఇప్టెంకమీ వదరుద్ద" అనేశాడు రాప్టెంబబరు. 
దేవుడు నవాశ్వడు-"రాప్టెంబబసూ!  నరువుశ్వ ఏప్టెం
కరరుతరునాల్నివో  నీక  అరర్థిమౌతరునల్నిదా?"

అనాల్నిడు.  

"లేదరు సాశ్వమీ! నేనరు బగా ఆలచిప్టెంచాక ఈ
నిరష్ణయానిక వచాచ్చేనరు" అనాల్నిడు రాప్టెంబబరు. 
దేవుడు నిటసూపరాచ్చేడు. "సరే నాయనా!  ఇక
పహైన నీక నిదద్రి ఉప్టెండదరు గాక ఉప్టెండదరు" వరప్టెం
ఇచచ్చేసి మాయమెహైపోయాడు దేవుడు. 

రాప్టెంబబరుక  బలే  సప్టెంతోషప్టెం  వేసిప్టెంద.

ఆరజప్టెంత  బలే  చదవాడు.  రెప్టెండవరజు
కలాల  తన  నోటరున్స్లనీల్ని  పూరత్తయనాయ.
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మసూడో రజున వాడక కొదద్ద కొదద్దగా తలనొపిప్ప
మదలయప్టెంద.  ఆరజు  సాయప్టెంతద్రిప్టెం  కలాల
వాడక  కడుపనొపిప్ప  వచిచ్చేప్టెంద.  తల
తిరిగినటరుల  అయవప్టెంద.  వాప్టెంతరులరు
అవశ్వసాగాయ.  నీరసప్టెం  అనిపిప్టెంచసాగిప్టెంద.

మనసరు  దేనిమీదా  లగల్నిప్టెం  కాలేదరు.
పడుకప్టెంటే, నిదద్రి రాదరు! 

అటరుపహైన వాడు ఏప్టెం చసినా, ఎనిల్ని
ఆసరుపతరుప్రలక  తిరిగినా  ఏమాతద్రిప్టెం  లాభప్టెం
లేకపోయప్టెంద. బరరువు తగరుర్గతసూ పోయాడు.

రజు  రజుకూ  వాడ  ఎమరుకలరు  బయట
పడడ్డియ.  ఎప్టెంత  నీరసిప్టెంచి  పోయాడప్టెంటే,

అడుగరు  తీసి  అడుగరు  పటపటప్టెం  గగనప్టెం
అయపోయప్టెంద.   అటల  పాద్రోణప్టెం  మీదక

వచాచ్చేక, వాడ గటపతనప్టెం అప్టెంత కరిగిపోయ,

కళలల నీళరుళ వచాచ్చేయ. 

ఆ  సమయప్టెంల  మళీళ  కనిపిప్టెంచాడు
దేవుడు-  "ఏప్టెం  రాప్టెంబబసూ?  అరర్థిమెహైప్టెందా?

అనీల్ని  ఆలచిప్టెంచాక  నిరష్ణయానిక
వచాచ్చేననాల్నివే?" నవుశ్వతసూ అనాల్నిడు.  

"సాశ్వమీ!  నిదద్రి  లేకపోతే  బగా  చదవచరుచ్చే
కదా-  అనరుకనాల్నినరు.  కానీ ఇదేప్టెంట సాశ్వమీ
ఇటల జరిగిప్టెంద?!" అనాల్నిడు రాప్టెంబబరు. 
దేవుడు మళీళ ఓసారి నవిశ్వ "రాప్టెంబబసూ! ఈ
లకప్టెంల  నిదద్రి  అనేద  లేకపోతే  ఎవశ్వరసూ
బద్రితకలేరరు.  పని  చసి  అలసిపోయన
మెదడుక,  ఇతర  శరీర  భాగాలక  కొప్టెంత
విశాద్రోప్టెంతి  లభిప్టెంచద నిదద్రిలనే.  నిదద్రి  మనిషక
బరరువు  కాదరు;  అద  మనిషక  చాలా
అవసరప్టెం!  ఆహార ప్టెం  ఎప్టెంత  అవసరమో,

నిదద్రికూడ  అప్టెంతే  అవసరప్టెం!  గొపప్ప  గొపప్ప
శాసత్తస్త్రివేతత్తలరు,  ఇప్టెంజినీరరుల,  రచయతలరు అప్టెంత
నిదద్రిలేకపోవడప్టెం  వలల  గొపప్పవాళలయావరరు
అనరుకప్టెంటరునాల్నివా,  కాదరు!  అప్టెంత కషపపడ
గొపప్పవాళలయావరరు.  వాళరుళ  చస  పనిని
ఇషపప్టెంగా,  మనసరు  పటప  చయట ప్టెం  వలల
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గొపప్పవాళరుళ  అయావరరు.  నరువుశ్వ  బగా
చదవకపోవడనిక  కారణప్టెం  నిదద్రి  కాదరు
నాయనా,  నరువుశ్వ  శప్రమిప్టెంచకపోవడప్టెం.  నీ
చదరువుని  నరువుశ్వ  పేప్రమిప్టెంచకపోవటప్టెం.  దాని
మీద  శప్రదద్ధా  పటపకపోవటప్టెం.  అరర్థిమయవప్టెందా,

ఇపప్పటరుల్నిప్టెంచి అయనా కషపపడ చదరువు.  ఈ
తపసరున్స్లరు,  ననరుల్ని పిలవటలసూ  పటరుపకక!"

మప్టెందలప్టెంచి, మాయమెహైపోయాడు. 

సరిగార్గ అదే సమయానిక రాప్టెంబబరు వాళళమమ
"ఒరే! రాప్టెంబబసూ!  ఇప్టెంత మదరుద్ద  నిదద్రి  పోతే
ఎలారా?  అసలే  మారరుస్కూలరు  బగా
రాలేదనాల్నివు?!" అని వాడని నిదద్రిలేపిప్టెంద. 

చసూసరుకప్టెంటే  వాడు  బలప్టెంగానే  ఉనాల్నిడు-

ఏమీ చికస్కూపోలేదరు! 'ఓహో ఇదప్టెంత కలేనా,

దేవుడేమీ  రాలేదా?'అని  రాప్టెంబబరు  నవిశ్వతే
వాళలమమ వాడకసి విప్టెంతగా చసూసిప్టెంద.

సాశ్వగతప్టెం!

భారత పప్రభరుతశ్వప పతిద్రికా విభాగప్టెం వారి  గరురిత్తప్టెంప లభిప్టెంచాక వలరువడుతరునల్ని మదట కొతత్తపలల ఇద-  

దీనిపహై మీ అభిపాద్రోయాలనరు, సలహాలరు-ససూచనలనరు మాక రాసి పప్టెంపప్టెండ. అటల కొతత్తపలలని మరిప్టెంత 
అప్టెందప్టెంగా తీరిచ్చేదదేద్దప్టెందరుక వీలవుతరుప్టెంద.  మరిప్టెంతమప్టెంద పిలలలక తెలరుగప్టెంటే మకస్కూవ ఎకస్కూవౌతరుప్టెంద!

చసూశారరుగా, కొతత్తపలలల  పిలలల రచనలక పాద్రోధానవత ఉప్టెంటరుప్టెంద. ఈ పసత్తకప్టెంల దాదాప సగప్టెం కథలరు 
పిలలలరు రాసినవి; మిగిలనవి పిలలలకసప్టెం పదద్దలరు రాసినవి.  బొమమలరు వేసినవాళరుళ   మటరుక యరువకలరు.  

పిలలలనరు కలవటప్టెం, వాళలతో తెలరుగరుల కథలరు  రాయప్టెంచటప్టెం, బొమమలరు వేయప్టెంచటప్టెం, వాళరుళ  పప్టెంపిన 
కథలల్ని,  బొమమలల్ని  సరిదదద్ద  మిగత పిలలలప్టెందరికీ  నచచ్చేటరుల  పసత్తకాలరుగా తయారరు చయటప్టెం, దానికసప్టెం 
ఓపన  సరరున్స్  ఉపకరణాలనరు వాడటప్టెం, కథలల్ని అప్టెందరసూ ఉచితప్టెంగా చదరువుకనేటరుల  ఇప్టెంటరెల్నిట్ ల  
పటపటప్టెంతోపాటరు,  కొనిల్ని   పప్రతరులరు  అచరుచ్చే వేయటప్టెం  మాక   ఇషపప్టెం. అప్టెందరి మేలసూ కరి చస ఈ పనిల 
మీరసూ పాలరుపప్టెంచరుకప్టెండ.  సాయప్టెం చయప్టెండ.  పిలలల  కథల పప్రపప్టెంచానిక సాశ్వగతప్టెం !

కొతత్తపలల బగృప్టెందప్టెం
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మసూడు పప్టెంద పిలలల కథ
ఆప్టెంగల జానపద కథలరు బనే ఉప్టెంటయ;  కానీ ఎప్టెందరుకనో  "అవి మనక దగర్గరగా లేవు;  మన పిలలలక
పూరిత్తగా సరిపోవు" అనిపిసరుత్తప్టెంద. మసూడు పప్టెంద పిలలల కథ మీక తెలరుసరుగా- మనప్టెం చెపప్పకప్టెంటే ఆ కథ
ఎలా ఉప్టెండల? ...ఇదగో ఇలా ఉప్టెండల! 

ఆధారప్టెం: ఆప్టెంగల జానపద కథ "తీద్రి లటల పిగన్స్"          నవీనీకరణ: రాధ మప్టెండువ, రిషవావలీ ససూస్కూలరు.
   

అనగనగా ఒక అడవి.   ఆ అడవి  పప్రకస్కూన
ఒక ఊరరు.  ఆ ఊళల మసూడు పప్టెంద పిలలలరు,
వాళళ  అమమనానల్నిలతో  కలసి  హాయగా
బతరుకస్కూప్టెంటసూ ఉప్టెండేవి. 

కొనాల్నిళలక   అవి  కాసాత్త  పదద్దవహైనెహై.  అపప్పడు
ఇప్టెంక వాళళ ఇలరుల ఐదరుగరురికీ సరిపోలేదరు. 
దాప్టెంతో  వాళళ  అమామనానల్నిలరు  అనాల్నియ,

"ఇదగో పిలలలసూ,  మనక ఐదరుగరురికీ ఇప్టెంత
చినల్ని  ఇలరుల  చాలటేలదరు;  అప్టెందరుకని  మీక
మీక  నచిచ్చేనటరుల  వేరేగా  మప్టెంచి  ఇలరుల
కటరుపకొని బతరుకస్కూప్టెండ" అనాల్నియ.  

అపప్పడు ఆ మసూడు పప్టెంద పిలలలసూ మప్టెంచి
పప్రదేశప్టెం కసప్టెం వతరుకస్కూప్టెంటసూ వతరుకస్కూప్టెంటసూ
అడవిల లపలలపలక వళళయ.  అకస్కూడ, ఓ
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రావిచెటరుపక  దగర్గర,  మప్టెంచి  చోటరు  ఒకట
కనిపిప్టెంచిప్టెంద వాటక. 

"చోటరు అయతే దొరికప్టెంద,  కానీ ఇలరుల ఎలా
కటరుపకవాలరా"  అనరుకనెహైల్ని  అవి.  అటల
అనరుకప్టెంటరుప్టెంటే,  ఆ దారినే పోతరునల్ని ఒప్టెంట
ఒకట  ఈ  పప్టెందపిలలలల్ని  చసూసి  ఆగిప్టెంద:

"ఏప్టెంటమామ,  సప్టెంగతి?  ఏప్టెంట
ఆలచిసరుత్తనాల్నిరరు?" అని అడగిప్టెంద.  

"మేప్టెం ఇకస్కూడ ఓ మప్టెంచి ఇలరుల
కటరుపకవాలనరుకప్టెంటరునాల్నిప్టెం.   అయతే ఇలరుల
దేనితో  కటరుపకవాల  తెలయటేలదే!"

అనాల్నియ పప్టెందరులరు మసూడూ. 

"ఏమీ దగరులరు పడకప్టెండ పిలలలసూ!  నాక ఓ
ఇటరుకల  బటీప  ఉప్టెంద.  బగా  కాలచ్చేన
ఇటరుకలరు  ఇసాత్తనరు.  వాటతో  చకస్కూట  ఇలరుల
కటరుపకప్టెండ!" అప్టెంద ఒప్టెంట. 

పప్టెందపిలలలరు చాలా సప్టెంతోష పడనెహై.  "మాక
దారి  చసూపిప్టెంచావు  ఒప్టెంటే!  నీక
ధనవవాదాలరు!"  అని,  బటీప  దగర్గరిక  వళిళ
ఇప్టెంటక  కావలసిననిల్ని  ఇటరుకలరు
తెచరుచ్చేకనాల్నియ.  అటరుపహైన మసూడూ కలసి
బగా  శప్రమపడ,  వాటతో  మప్టెంచి  ఇలరుల
కటరుపకనాల్నియ. చకస్కూట ఇలరుల తయారెహైప్టెంద. 

ఆ రజు నరుప్టెండీ మసూడు పప్టెంద పిలలలసూ ఆ
ఇప్టెంటల  ఉప్టెండటప్టెం  మదలరు  పటపయ.  ఆ
చరుటరుపపప్రకస్కూల అప్టెంత శరుభద్రిప్టెం చసరుకనాల్నియ;

నీళరుళ  చలాలయ;  ఇప్టెంట  మరుప్టెందరు  అప్టెంత
అలకాయ; మరుగరుర్గలరు పటరుపకనాల్నియ; ఎప్టెంత
శరుభద్రిప్టెంగా  ఉప్టెంచరుకనాల్నియప్టెంటే,  భలే
ఉప్టెంచరుకనాల్నియ. 

వాళళ  ఈ  కొతత్త  ఇప్టెంటని  చసూసిప్టెంద-  ఒక
తోడేలరు.  "ఎవరరు,  ఇకస్కూడ  అడవిల  ఏద
ఇలరుల  కటరుపకనల్నిటరులనాల్నిరే?!  ఎవరిద?"

అనరుకనల్నిద. 
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అనరుకొని, మెలలగా-జాగప్రతత్తగా చెటరుప చాటరున
నిలబడ చసూసిప్టెంద. "ఓహో! చిటప చిటప పప్టెంద
పిలలలరు!  బలే  ఉనాల్నియ!  తిప్టెంటే  బలే
ఉప్టెంటరుప్టెంద!"  అనరుకనల్నిద.  ఆ  ఆలచన
వచచ్చేసరిక దానిక బలే నోరరు ఊరిప్టెంద. 

ఒకరజు ఉదయానేల్ని అద పప్టెందరులరునల్ని ఇప్టెంట
దగర్గరకొచిచ్చే  "ఏయ్,  మరురిక  పప్టెందరులసూ,

ననరుల్ని లపలక రానివశ్వప్టెండ!" అనల్నిద. 

“నినరుల్ని  మేమరు  రానివశ్వప్టెం!  ఎటప
పరిసిర్థితరులలనసూ రానివశ్వప్టెం తలీల! రానిసత్త నరువుశ్వ
మమమలల్ని  తినేసాత్తవు-  మాక  తెలరుసరు!"
అనాల్నియ పప్టెందరులరు. 
“మీరరు  రానివశ్వకపోతే  మీ  ఇప్టెంటని
ఊదేసాత్తనరు, మీ ఇప్టెంటని పగలగొటేపసాత్తనరు, మీ
ఇప్టెంటని పకసాత్తనరు,  మిమమలల్ని పటప కడుకస్కూని

తినేసాత్తనరు!"  అప్టెంద తోడేలరు పళరుళ బయట
పటప. 
“వదరుద్ద! వదరుద్ద! మా ఇప్టెంటని ఏమీ చెయవక!"

అని అరిచాయ పప్టెందరులరు, లపలనరుప్టెండ. 

తోడేలరు  "హఫ్,  హుఫ్,  హఫ్,  హుఫ్.."  మని
ఊదప్టెంద.  ఇప్టెంటని బగా గకప్టెంద.  ఇటరుకలల్ని
పటరుపకొని  పకప్టెందరుక పప్రయతిల్నిప్టెంచిప్టెంద. 

ఏప్టెం చసినా ఇలరుల మాతద్రిప్టెం కదలేలదరు. 
“అబబ్బు!  ఈ  ఇలరుల  గటపగా  ఉప్టెందే!"

అనరుకనల్నిద తోడేలరు.  బయటక ఏమనల్నిద?

"సరేలెప్టెండ పిలలలసూ! ఇపప్పడు చీకట పడప్టెంద;

కాబటప వళిళపోతరునాల్నినరు.  రేప సాయప్టెంతద్రిప్టెం
సరుతిత్తతో  వసాత్తనరు.  మీ  తలరుపని
పగలగొటరుపకొని  లపలక  వసాత్తనరు!
చసూససూత్తప్టెండప్టెండ" అప్టెంటసూ వళిళపోయప్టెంద. 

“వదరుద్ద! వదరుద్ద! మా తలరుపనేమీ చయొదరుద్ద!"
అరిచాయ పప్టెందరులరు. 
తెలలవారిప్టెంద.  కానీ అసలరు పప్టెంద పిలలలక ఆ
రాతిద్రి నిదద్రి  పటపనే లేదరు!  పొయవ రాళళలాగా
మసూడూ  మసూడు  మసూలలల  ఏడుససూత్త
కూరరుచ్చేనాల్నియ.  ఎప్టెంత  ఏడచ్చేనా  ఏప్టెం
చెయావల మటరుక తెలీలేదరు వాటక.  
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తెలలవారాక,  మసూడూ కలసి ఇప్టెంట మరుప్టెందరు
పేడ  అలరుకతరుప్టెంటే,  అటరుగా  పోతరునల్ని
నిపప్పకడ  ఒకట  అకస్కూడ  ఆగిప్టెంద.  "ఏప్టెంట,

మీ  మరుఖాలరు  అలా  ఉనాల్నియ?  రజూ
సప్టెంతోషప్టెంతో  వలగిపోయేవి  కదా!  అటల
వలగితేనే బగరుప్టెంటరరు మీరరు!" అనల్నిద. 

"తోడేలరు మా తలరుపలరు పగలగొటేపసరుత్తప్టెందట
ఇవాళల!" అనాల్నియ పప్టెంద పిలలలరు. 
"అయోవ!ఏడవకప్టెండ.  ఈమాతద్రి ప్టెం  దానిక
ఏడుసాత్తరా,  ఎవరెహైనా?  నా దగర్గర పటరుపకప్టెంటే
షక కొటేప తళలరు ఉనాల్నియ.  వాటని తెచిచ్చే
మీ ఇప్టెంట చరుటసూప బిగిప్టెంచప్టెండ.  ఆ తోడేలరు
కనబడగానే  సిశ్వచ  వేసి  పటపప్టెండ-  అద
ఒకస్కూసారి గొళళనిల్ని పటరుపకనల్నిదప్టెంటే చాలరు-
షక  కొటప  అలలప్టెంత  దసూరాన  పడుతరుప్టెంద.

ఇప్టెంక  జనమల మీ జోలక  రాదరు!"   అప్టెంద
నిపప్పకడ. 

మసూడు పప్టెందరులసూ నిపప్పకడక  "ధాప్టెంకన్స్"
చెపాప్పయ.  వాళళ  ఫవకపరీక  వళిళ  కరెప్టెంట్
తళలరు  తెచాచ్చేయ.  ఇప్టెంట  చరుటసూప
బిగిప్టెంచాయ. 

సాయప్టెంతద్రిప్టెం  అయవప్టెంద.  తోడేలరు  వచిచ్చేప్టెంద-

పదద్ద  సరుతిత్త  ఒకట పటరుపకొని  వచిచ్చేప్టెంద అద-

“ఏయ్,  మరురిక  పప్టెందరులసూ!  కప్టెంప  కొటేప
పప్టెందరులసూ!  ననరుల్ని   లపలక  రానిసాత్తరా,

లేదా?!" అప్టెంద. 

“రానివశ్వప్టెం!  రానివశ్వప్టెం!  మేప్టెం నినరుల్ని రానివశ్వప్టెం
తలీల! ఎటప పరిసిర్థితరులలనసూ రానివశ్వప్టెం! లపలక
రానిసత్త  మమమలల్ని  తినేసాత్తవని  మాక
తెలరుసరు!"  అనాల్నియ పప్టెందరులరు. 

“మీరరు రానివశ్వకపోతే మీ తళనిల్ని పకసాత్తనరు;
మీ  తలరుపలని  పగలగొడతనరు,  లపలక
వచిచ్చే మిమమలల్ని పటప కడుకస్కూని తినేసాత్తనరు!"
అప్టెంద తోడేలరు పళరుళ బయట పటప. 
“వదరుద్ద!  వదరుద్ద!  మా  తలరుపలల్ని  ఏమీ
చెయవక!"  అని  అరిచి  గబగబ  సిశ్వచ 
వేశాయ  పప్టెందరులరు.  సిశ్వచ  వేయగానే
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తళలనీల్ని  ఎరప్రగా  మప్టెండటప్టెం  మదలరు
పటపయ. 

అయనా తోడేలరు ఆగలేదరు.  సరుతిత్త తీసరుకని
తళప్టెం  మీద  గటపగా  ఒకస్కూ  దబబ్బు  వేసిప్టెంద.

అప్టెంతే- ఒకస్కూసారిగా షక కొటప ఎగిర్గరి అవతల
పడప్టెంద. 

“ఓహో!  కరెప్టెంట్  తళలరు  వేశారా?  సరేలే!

రేప  వసాత్తనరు!  ఈసారి  డద్రిలలప్టెంగ  మిషన
తెసాత్తనరులే,  చసూససూత్తప్టెండప్టెండ-  ఎటల  తళలరు
పగలగొటప  లపలక  వసాత్తనో!"   అప్టెంద
కపప్టెంగా, కరలరు బయటక పటప. 
“వదరుద్ద!  వదరుద్ద!  మా  తళలల్ని  ఏమీ
చయొదరుద్ద!" అని అరిచాయ పప్టెందరులరు. 
ఆరజు రాతద్రిప్టెంత ఆలచిప్టెంచాయ పప్టెందరులరు.
ఏప్టెం చెయావల తెలీనే లేదరు. 
చసూససూత్తప్టెండగానే తెలలవారిప్టెంద.  వాటక మళీళ
ఏడుప  వచచ్చేసిప్టెంద.   ఇప్టెంట  వాకటల
కూరరుచ్చేని  మసూడుక  మసూడూ  గటపగా
ఏడవటప్టెం మదలరు పటపయ. 

అపప్పడు  ఆ  దారిల  పోతరునల్ని  సతకక
చిలరుకల గరుప్టెంప ఒకట ఈ పప్టెందరుల దగర్గర
వాలప్టెంద.  అవనీల్ని  మరుకస్కూ  మసూసరుకని-

"ఎప్టెందరుకడుసరుత్తనాల్నిరరు?" అని అడగాయ. 

విషయప్టెం  చెపప్పగానే  అవనీల్ని  నవాశ్వయ.

మరుఖాలరు మరుఖాలరు చసూసరుకనాల్నియ. 

"మేప్టెం  చెపిప్పనటరుల  చయప్టెండ.  మరుప్టెందరుగా
అదగో- ఆ పప్రకస్కూనరునల్ని చెరరువుల సాల్నినప్టెం చసి
రప్టెండ" అప్టెంద ఒక తెలలని సతకకచిలరుక. 

మసూడు  పప్టెందరులసూ  పోయ  బగా
తోమరుకని సాల్నినప్టెం చసి వచాచ్చేయ. 

"ఈ  ఇప్టెంటని  మరుప్టెందరు  రకరకాల  పూల
చెటలతో  అలప్టెంకరిప్టెంచప్టెండ!"   అనాల్నియ
ఎరరుప,  నలరుప,  నీలప్టెం  రప్టెంగరు  సతకక
చిలరుకలరు. 
మసూడు పప్టెందరులసూ గబగబ వళిళ, రకరకాల
రప్టెంగరుల  పూలచెటలని  తీసరుకొచిచ్చే  నాటయ.

అనిల్నిటకీ అపప్పటక పూలరు పూసి ఉనాల్నియ! 

“మరి,  ఇపప్పడు మీ ఇప్టెంట పహైక  పాద్రోకటరులగా
పూల  తీగలని  నాటప్టెండ"   అనాల్నియ
పసరుపరప్టెంగరు సతకకచిలరుకలరు. 
పప్టెందరులరు  పూలతీగలనరు  తెచిచ్చే  ఇప్టెంట  పహైక
పాద్రోకప్టెంచాయ. 

చసూసత్త  ఇలరుల  చా..లా  అప్టెందప్టెంగా
తయారయప్టెంద. 
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“అబబ్బు! మీ ఇలరుల ఇపప్పడు ఎప్టెంత
బగరుప్టెంద?!”  అప్టెంటసూ  సతకకచిలరుకలనీల్ని
ఇప్టెంట  మరుప్టెందరు  పపొప్పడతో  రప్టెంగవలరులలరు
వేసినెహై.  "తోడేలరు  వచిచ్చేనపప్పడు  ఇటల
చెయవప్టెండ-  అని  ఏవేవో  చెపిప్ప,  చకస్కూగా
ఎగరురరుకప్టెంటసూ వళిళపోయాయ. 

పప్టెందరులక చాలా సప్టెంతోషప్టెం వేసిప్టెంద.  "మీరరు
బలే  సలహాలరు  ఇచాచ్చేరరు!  వామోమ,  మీ
సలహాలరు  చాలా  బగరునెహైల్ని!"  అని
సతకకచిలరుకలక వీడోస్కూలరు చెపాప్పయ. 

“ఆహా!  ఇవాళల  మన  ఇలరుల  ఎప్టెంత
బగరుప్టెంద?!”   అనరుకనాల్నియ  మళీళ.  ఆ
రజు  మధావహాల్నినిక  అవి  మసూడూ  బగా
అలసిపోయ,  హాయగా  పడుకని
నిదద్రిపోయాయ. 

సాయప్టెంతద్రిమెహైప్టెంద.  డద్రిలలప్టెంగ  మిషన  పటరుపకొని
వచిచ్చేప్టెంద తోడేలరు. 
రాగానే- "పప్టెందరులరుప్టెండే ఇలరుల ఇద కాదే, దారి
తపాప్పనా,  ఏప్టెంట?"   అనరుకప్టెందద.  కళరుళ
నరులరుమరుకొని  సరిగా  చసూసిప్టెంద.  "ఆహా,

ఇదే! కానీ ఈ ఇలరుల ఎప్టెంత బగరుప్టెంద?!" అని
దగర్గరిక వచిచ్చేప్టెంద.  "ఓ పప్టెందరులసూ,  శరుభద్రిప్టెంగా
ఉనల్ని పప్టెందరులసూ!  మీ ఇలరుల ఎప్టెంత బగరుప్టెంద!

ఎప్టెంత  సరువాసనగా  ఉప్టెంద!  ననరుల్ని  లపలక
రానివశ్వప్టెండ!" అని అడగిప్టెంద గౌరవప్టెంగా. 

“రానిసాత్తప్టెం,  కానీ నరువుశ్వ మమమలల్ని ఎప్టెందరుక
తినాలనరుకప్టెంటరునాల్నివ,  అసలరు?  మా దగర్గర
బోలెడనిల్ని  దరుప్టెంపలరునాల్నియ;  కప్టెండల
కప్టెండల  తేనె  ఉప్టెంద.  నీక అవనీల్ని  ఇసాత్తప్టెం.

నరువుశ్వ  మాతో సల్నిహప్టెం చసత్త  చాలా ఆటలరు
కూడ నేరరుప్పతప్టెం కదా?!"  అనాల్నియవి. 

తోడేలరు  కొప్టెంచెప్టెం  ఆలచిప్టెంచిప్టెంద.  “ఓ!

అలాగే,  నేనరు మీతో సల్నిహప్టెం చసాత్తనరు.  మీరరు
పటపనవే  తిప్టెంటనరు;   మీరరు  నేరేప్ప  ఆటలరు
నేరరుచ్చేకప్టెంటనరు.  లపలక రానివశ్వప్టెండ.   మీ
ఇప్టెంటని చసూసరుత్తప్టెంటే నాక హాయగా ఉప్టెంద.

ఇప్టెంతక  మరుప్టెందరు  మిమమలల్ని  తిప్టెంటనని



కొతత్తపలల                                                     51 సెపపప్టెంబరరు 2015

బెదరిప్టెంచినప్టెందరుక క్షమిప్టెంచప్టెండ"  అనల్నిద. 

"ఇపప్పడు మేప్టెం కూడ చాలా సప్టెంతోషప్టెంగా
ఉనాల్నిప్టెం!"   అప్టెంటసూ  పప్టెందరులరు  తలరుప
తీశాయ.  

తోడేలరు లపలక వళిళప్టెంద.   శరుభద్రిప్టెంగా ఉనల్ని
పప్టెందరులీల్ని,  వాట  ఇప్టెంటనీ  చసూసి  చాలా

ఆనప్టెందపడప్టెంద.  అనీల్ని  చకస్కూగా  చతరులరు
కడుకస్కూని,  దరుప్టెంపలరు  తినాల్నియ;  తేనెని
తగాయ;  ఇప్టెంట వనక ఉనల్ని తోటల అనీల్ని
కలసి సప్టెంతోషప్టెంగా ఆటలాడుకనాల్నియ.   

రావి చెటరుప  మీద వాల ఇదప్టెంత చసూసరుత్తనల్ని
సతకకచిలరుకలరు కలకలా నవాశ్వయ.

'కీప్రడలక సమయప్టెం ఇవశ్వలేని వారరు రగాలక సమయప్టెం ఇవాశ్వలన్స్ వసరుత్తప్టెంద'  -జన వనమకర

ఎవశ్వనిచ జనిప్టెంచరు జగమెవశ్వనిలపలనరుప్టెండు లీనమెహై, 
ఎవశ్వని యప్టెందరు డప్టెందరు పరమేశశ్వరరుడెవశ్వడు మసూలకారణప్టెం
బెవశ్వడనాద మధవ లయరుడెవశ్వడు సరశ్వమరు తనెయహైన వా
డెవశ్వడు వాని నాతమభవునీశశ్వరరునే శరణప్టెంబరు వేడెదన!

"ఈ జగతరుత్త అప్టెంత ఎవశ్వనిల పడుతరుప్టెంద, ఎవశ్వనిల లీనప్టెం అయ ఉప్టెంటరుప్టెంద, 

ఎవశ్వనిల చరి నశిసరుత్తప్టెంద? దీనిక మసూలకారణప్టెం ఎవరరు? తరుద, మధవ, మదలరు 
అప్టెంటసూ లేకప్టెండ అప్టెంత తనే ఐనవాడు ఎవశ్వడు? తనప్టెంతట తనే పటపన ఆ 
గొపప్ప భగవతత్తతశ్వనిల్ని నేనరు శరణరు వేడుతనరు”

అదరుర్భతమెహైన ఈ పదవప్టెం బమెమర పోతన రచిప్టెంచిన భాగవతప్టెంలనిద.  మసల 
నోట చికస్కూన ఏనరుగరు ఒకట అనిల్నిటకీ అతీతరుడెహైన భగవప్టెంతరుడని ఆరిత్తగా ఇలా 
పాద్రోరిర్థిసరుత్తప్టెంద.  తరతరాలరుగా అనేకమప్టెంద తెలరుగరువారిక భగవప్టెంతరుడని దగర్గరగా 
తెచిచ్చేన పదవప్టెం ఇద!  మీరసూ నేరరుచ్చేకప్టెండ మరి, ఆలసవమెప్టెందరుక?

మప్టెంచి పదవప్టెం!
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మసూడు చెటల కథ 
రచన: ఉజశ్వల, హహైదరాబదరు. 

శషచలప్టెం అడవిల మసూడు చెటరుల ఉప్టెండేవి. 

ఒకరజున  మదట చెటరుప  అనల్నిద-  "ననరుల్ని
కొటేపశాక  నాల  రాజు  కూరచ్చేవాలని  నా
కరిక" అని. 

అపప్పడు  రెప్టెండో  చెటరుప  అప్టెంద-"బప్టెంగారప్టెం,

వప్టెండ,  మణ  మాణకావలరు  దాచరుకవడనిక
నేనరు ఉపయోగపడలని నా  కరిక" అని. 

అద విని మసూడవ చెటరుప అనల్నిద-"నేనరు అనిల్ని
చెటలకనాల్ని ఎతరుత్తగా పరగాల;  అప్టెందరసూ ననరుల్ని
తలెతిత్త  చసూడల;  నాక గరురిత్తప్టెంప ఉప్టెండల"

అని. 

కొనాల్నిళరుల  అయావక  ఒక  వడద్రిప్టెంగి  అటరుగా
వచిచ్చే  చసూసాడు.  మసూడు  చెటలనసూ  చాలా
ఇషపపడడ్డిడు.  పనివాళళనరు  పిలరుచ్చేకొచాచ్చేడు;

మదట రెప్టెండు చెటలనసూ కొటపప్టెంచరుకళళడు.

మసూడవ చెటరుపనరు ఏమీ చెయవలేదరు. 
వడద్రిప్టెంగి తనరు తీసరుకళిళన మదట చెటరుపనరు
ఉయావల  తొటపగా  మలచాడు.  "అయోవ!
నాల  రాజు  కూరచ్చేవాలప్టెంటే  ఇతనరు  ఇలా
చశాడే"  అని  బధపడప్టెంద  చెటరుప.  అయతే
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అతనరు  ఆ  ఉయావల  తొటప  చశాడో  లేద,

దప్టెంపతరులరు  ఒకరరు  వచిచ్చే  దానిల్ని  ఇషపప్టెంగా
కొనరుకస్కూళళరరు.  వాళలక  లేక  లేక  ఒక
కొడుక  పటపడు.  వాడని  వాళరుళ  చాలా
మరురిపప్టెంగా పప్టెంచరుతరునాల్నిరరు. 
తలల  వాడని  ఉయావలల  వేసి  మరుచచ్చేటగా
"ఉయావల-జప్టెంపాల  ఊగరావయవ!  ఎనలేని
భోగాల  తసూగి  మా  ఇప్టెంట  వలసిన  రాజు
నీవయావ!" అని జోలపాటలరు  పాడప్టెంద.  

అటరుపహైన ఆ చరుటరుప పప్రకస్కూల ఎవరిప్టెంటల పిలలలరు
పటపనా  'ఈ  ఉయావల  డజెహైన  బలే
ఉప్టెంటరుప్టెందమామ!"  "ఇద  బలే  అచొచ్చేచిచ్చేన
ఊయలమామ"  అని  దానిల్ని  ఇషపప్టెంగా
తీసరుకళళవాళరుల. వాళల పిలలలల్ని బరసాల రజున
ఆ  ఉయావలల  పడుకబెటేపవాళరుల.
"రాజువయావ,  రాణవమామ"  అని  పాటలరు
పాడేవాళరుళ. 
అదప్టెంత  చసూసి  మదట  చెటరుప  తన  కల
నిజమెహైప్టెందని  చాలా  సప్టెంతోషప్టెంచిప్టెంద:  "పప్రతి
తలలకీ  తమ పిలలలరు  రాజులే,  మహారాణరులే,

చకద్రివరరుత్తలే.  ఇటల  ఎప్టెంతో  మప్టెంద  రాజులల్ని,
రాణరులల్ని,  రారాజులీల్ని,  చకద్రివరరుత్తలీల్ని  ఊపిన

ఘనత నాదే!" అనరుకనల్నిద మదట చెటరుప. 
ఇక  రెప్టెండవ  చెటరుపనరు  కొటపన  వడద్రిప్టెంగి
పసత్తకాలరు  పటరుపకనే అలమారనరు ఒకదానిల్ని
తయారరు  చశాడు  దానితో.  దానిమీద
అదరుర్భతమెహైన దగృశావలరు, డజెహైనరుల చెకాస్కూడు. 

దానిల్ని  ఎప్టెంత  అప్టెందప్టెంగా  మలచాడప్టెంటే,

అతనరు  దానిల్ని  పూరిత్త  చశాడో-లేద
నగరప్టెంలని  ఒక  లెహైబద్రిరీ  వాళళచిచ్చే  దానిల్ని
ఎకస్కూవ ధరక కొనేశారరు. 
ఆ  లెహైబద్రిరీ  పాద్రోరప్టెంభోతన్స్వానిక
మరుఖవమప్టెంతిద్రిగారరు విచచ్చేశారరు.  ఆయన తన
ఉపనావసప్టెంల విదవ గరురిప్టెంచి చెబరుతసూ 
"న చోర హారవప్టెం 
దొప్టెంగలెతరుత్తకపోనిద,

న చ భారకారి 
బరరువు లేనిద, 

వవయే కగృత వరర్థిత ఏవ నితవప్టెం 
పప్రతి రజూ ఖరరుచ్చే పటపనా వగృదద్ధా చెప్టెందేద, 

విదావ ధనప్టెం సరశ్వ ధన పప్రధానప్టెం"

అనిల్ని సప్టెంపదల కనాల్ని గొపప్ప సప్టెంపద- విదవ ! 
"అటలప్టెంట  విదవనరు  మనక  అప్టెందప్టెంచవి
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పసత్తకాలరు.  ఆ గప్రప్టెంథాలక ఆధారప్టెం ఇదగో,

ఈ అలమార!  విజాజ్ఞానప్టెం  అనే  నిధిక  నెలవు
ఇదగో,  ఈ  గప్రప్టెంథాలయప్టెం"  అని
వివరిప్టెంచారరు. 
అద  విని  రెప్టెండవ  చెటరుప  సప్టెంతోషపడప్టెంద-

ఇప్టెంత  విలరువహైన  ధనానిల్ని  సప్టెంరక్షిప్టెంచప్టెందరుక
ఉపయోగపడడ్డినే,  నా  జనమ  ధనవప్టెం!"

అనరుకనల్నిద. 

ఇటల  కొనిల్ని  యేళరుల  గడచాయ.  మసూడవ
చెటరుప  ఎతరుత్తగా  పరిగిప్టెంద.  దానిని  వడద్రిప్టెంగి
కొటపనే లేదరు. 
"ఆ రెప్టెండు చెటల కరికలసూ తీరాయేమో! నా
కరిక,  ఇప్టెంకా  నెరవేరనిద!"  అనరుకనేదద.

"నా  గతి  ఏమౌతరుప్టెంద  ఏమో!  నా  కరిక
నెరవేరరుతరుప్టెంద  లేద?"  అని  అనరుమాన
పడేద. 

కొనాల్నిళలక చాలామప్టెంద పనివాళరుళ వచాచ్చేరరు.
పదద్ద  లారీని  తీసరుకొచాచ్చేరరు.  దానిక  అనేక
చకాప్రలరునల్ని పొడవాట టద్రోలీ. 

అప్టెందరసూ కలసి ఆ చెటరుపనరు కొటప టద్రోలీలక

ఎకస్కూప్టెంచి  జాగప్రతత్తగా  తీసరుకళలరరు.  "ఏప్టెం
చసాత్తర,  ఏమో"  అని  కప్టెంగారరు  పడప్టెంద
మసూడో చెటరుప. 
వాళళప్టెంత  కలసి  ఆ  చెటరుపనరు  తిరరుమలక
తీసరుకళళరరు.  దానిక  అభిషేకాలరు  జరిపి,

చప్టెందనప్టెం రాసి,  బప్టెంగారరు  తొడుగరు తొడగి,

దేవుడ మరుప్టెందరు నిలబెటపరరు. 

రజూ లక్షలాదమప్టెంద భకత్తలరు తలెతిత్త చసూసి
ఆ  ధశ్వజ  సర్థిప్టెంభానిక  నమసస్కూరిప్టెంచసాగారరు.
ఆనప్టెందప్టెంతో పలకలెతిత్తప్టెంద మసూడో చెటరుప. 
ఆలసవమెహైతేనేమి,  ఆ  విధప్టెంగా  పప్రతి  చెటరుప
కరికా నెరవేరిప్టెంద! 

"మకస్కూలకూ భావాలరుప్టెంటయ. అవి వాటని పప్రకటసరుత్తప్టెంటయ" అని కనరుకస్కూనల్ని శాసత్తస్త్రివేతత్త-  'జగదీశ్ చప్టెందద్రి బోస్'
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మేలరుక కీడు-కీడుక మేలరు 
మన సాహితవప్టెంల ఇటలప్టెంట కథలరు అనేక సప్టెంవతన్స్రాలరుగా చాలానే వచాచ్చేయ. మీరసూ చదవారా, మరి?

రచన: సి. పప్రణయజ, వప్టెంకటేశశ్వర బలకటీర,  గరుప్టెంటసూరరు. 

పొరరుగసూరిల  పని.  అడవిగరుప్టెండ  వళళల.

సాయప్టెంతద్రిప్టెం  పూట  అటరుగా  ఎవశ్వరసూ
వళళరరు.  అయనా  తపప్పదరు.  బయలరుదేరి
పోయాడు ఆశారాప్టెం.  చీకటల దారి సరిగా
కనిపిప్టెంచలేదరు.  దారి  తపాప్పడు.  చివరిక
జప్టెంతరువులల్ని వేటడేప్టెందరుక ఎవర వేటగాళరుళ
తవిశ్వన గరుప్టెంటల  పడపోయాడు. 

మదటల బగా గటపగా అరిచాడు. ఏడచ్చేడు.

తనరుల్నికలాడడు.  'పహైక  ఎలా  ఎకస్కూ

రావచరుచ్చే?' అని ఆలచిప్టెంచాడు. ఏమీ లాభప్టెం
లేకపోయప్టెంద.  రానరు  రానరు  ఆకలెహైప్టెంద.

చివరిక  ఆకల  చచిచ్చేపోయప్టెంద.  భయప్టెం
వేసిప్టెంద.  తరాశ్వత ఆ భయమసూ పోయప్టెంద.

'తననరు  ఎవశ్వరసూ  కాపాడరరు'  అని  నిరాశ
కూడ  వచిచ్చేప్టెంద  ఆశారాప్టెంక.  నీరసప్టెంతో
అరరుపలరు కాసాత్త మసూలరుగరులెహైనాయ.

రెప్టెండు  రజులరు  గడచాయ.  అటరుగా
ఎవశ్వరసూ రాలేదరు.  లేని శకత్తని కూడగటరుపకొని
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గటపగా  మసూలగాడు  ఆశారాప్టెం.  అతని
అదగృషపప్టెం  బగరునల్నిటరులప్టెంద.   సరిగార్గ  ఆ
సమయానిక అటరుగా వళరుత్తనల్ని విషరుష్ణవరమక ఆ
మసూలరుగరు వినబడప్టెంద!

విషరుష్ణవరమ  మప్టెంచివాడు.  జమీప్టెందారరు  గారి
దగర్గర  పాలేరరు.  'ఇకస్కూడ  ఎవర 
ఉనల్నిటరులనాల్నిరరు'  అని  అప్టెంతట  వతికాడు.

చివరిక ఆ గరుప్టెంటల కనిపిప్టెంచాడు ఆశారాప్టెం.

దబబ్బులతో,  భయప్టెంతో,  నీరసిప్టెంచిపోయ
ఉనాల్నిడు పాపప్టెం. 

విషరుష్ణవరమ  వప్టెంటనే  అతనిల్ని  బయటక
లాగాడు.  తనరు తెచరుచ్చేకనల్ని రొటపలనరు పటప
తినమనాల్నిడు.   వతిక  దగర్గరల  ఉనల్ని
సరసరున్స్నరుప్టెండ నీళరుళ తెచిచ్చే ఇచాచ్చేడు. అతనరు
తేరరుకనాల్నిక,  అతనిల్ని  తన  గరురప్రప్టెం  మీద
ఎకస్కూప్టెంచరుకొని వేగప్టెంగా పప్రయాణప్టెంచాడు. 

ఇప్టెంక  గప్టెంటక  బగా  అలసిపోయాడు
విషరుష్ణవరమ  కూడ.  "మితద్రిమా!  బగా
అలసటగా  ఉప్టెంద.  ఇకస్కూడెకస్కూడెహైనా  ఆగి
కొప్టెంతసప  విశాద్రోప్టెంతి  తీసరుకప్టెందాప్టెం.  నా
చతిల  జమీప్టెందారరు  గారి  డబరుబ్బుప్టెంద.

అప్టెందరుకని కొప్టెంత జాగప్రతత్త అయతే అవసరప్టెం.

మరుప్టెందరు  నేనరు  పడుకొని  కొప్టెంచెప్టెం  సప
కనరుక తీసాత్తనరు.  ఆ సమయప్టెంల నరువుశ్వ
కాపలాగా ఉనాల్నివప్టెంటే,  ఆ  తరాశ్వత నరువుశ్వ
పడుకనల్నిపప్పడు  నేనరు  కాపలా  ఉప్టెండచరుచ్చే.

అటలగెహైతే  జప్టెంతరుభయప్టెం కూడ ఉప్టెండదరు!"
అనాల్నిడు విషరుష్ణవరమ. 

"సరే,  దానిదేమరుప్టెంద-  మీరరు  నా  పాద్రోణ
దాతలరు. బగా అలసిపోయనటరుల తెలరుససూత్తనే
ఉప్టెంద.  మరుప్టెందరు  పడుకొని  విశాద్రోప్టెంతి
తీసరుకప్టెండ.  నేనరునాల్నినరుగా,  కాపలాక?"

అనాల్నిడు ఆశారాప్టెం. 

పడుకగానే  గాఢమెహైన  నిదద్రి  పటపప్టెంద
విషరుష్ణవరమక.  కాపలాగా  కొప్టెంతసప
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కూరచ్చేగానే  ఆశారాప్టెంక  ఆలచనలరు
మదలయావయ.  "విషరుష్ణవరమ  దగర్గర
జమీప్టెందారరు గారి డబరుబ్బు ఉప్టెందట!  చసూడు!

అదే సొమరుమ నీ దగర్గర ఉప్టెంటే నీక ఈ ఖరమ
పటేపదా?  అసలరు  నరువుశ్వ  ఈ  అడవిలక
వచచ్చేవాడవా,  గరుప్టెంతల  పడేవాడవా?

దేనికహైనా డబరుబ్బు అవసరప్టెం..!  ఇదే అవకాశప్టెం.

వీడ దగర్గరరునల్ని సొమరుమనరు తీసరుకొని పారిపో...

ఎవశ్వరసూ ఏమీ అనరరు!” అని మనసరు లపల
భసూతలరు కూశాయ. 

చెడు కూతలక లప్టెంగిపోయన ఆశారాప్టెం
పరికప్టెంచి చసూశాడు. విషరుష్ణవరమ మప్టెంచి నిదద్రిల
ఉనాల్నిడు.  అతనిల్ని  నిదద్రి  లేపకప్టెండ మెలలగా

అతని తలపాటరున సప్టెంచీల ఉనల్ని డబరుబ్బునరు
తీసరుకొని పరరుగరు పటపడు ఆశారాప్టెం. 

విషరుష్ణవరమ లేచసరిక సాయప్టెంతద్రిప్టెం కావసరుత్తనల్నిద.

'ఇప్టెంత  మదరుద్ద  నిదద్రి  పటపప్టెందేమిట?'  అని
అతనరు తటలరున లేచి చసూససరిక ఆశారాప్టెం
లేడు!  కొదద్ద  సప  అతని  కసప్టెం  వతికాక,

అపప్పడు గమనిప్టెంచాడు విషరుష్ణవరమ-  సప్టెంచీల
ఉప్టెండలన్స్న జమీప్టెందారరు గారి డబరుబ్బు కూడ
లేదరు!  
దాప్టెంతో  కొదద్ద  సపటవరకూ  ఏప్టెం  చయాల
తెలయలేదరు  అతనిక.  "వనకస్కూ  తిరిగి
పోదామప్టెంటే తన కసప్టెం జమీప్టెందారరు గారరు
ఎదరురరు  చసూసరుత్తప్టెంటరాయ!  ఈ  ఆశారాప్టెం
తన  గరురాద్రోనల్నియతే   తీసరుకళలలేదరు-
మప్టెంచిదహైప్టెంద.  ఊరరు  చరాక,  దీనిల్ని  అమిమ
అయనా  సరే,  జమీప్టెందారరుగారి  సొతరుత్త
జమీప్టెందారరు  గారిక  ఇసాత్తనరు.  ఇపప్పడెహైతే
సాయప్టెంతద్రిప్టెం  కావసరుత్తనల్నిద.  ఇప్టెంకా  ఆలసవప్టెం
అయతే  చీకట  పడపోతరుప్టెంద!  ఆలగా
అడవిని దాటల!”  అని ఏడుప మహప్టెంతో
వేగప్టెంగా బయలరు దేరాడు విషరుష్ణవరమ.
కొదద్ద  దసూరప్టెంలనే  అతనిక  ఒక  దగృశవప్టెం
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కనబడప్టెంద-  తరుపప్పల  మాటరున  నలరుగరురరు
మనరుషరువలరు నిలబడ ఎవర ఒక బటసారిని
కటపలతో బదరుతరునాల్నిరరు- 
"ఏయ్!  ఎవరద?!  నేనరు  జమీప్టెందారరు  గారి
మనిషని! ఇప్టెంతటతో మీ పని సరి!” అప్టెంటసూ
గరురాద్రోనిల్ని  అటరువహైపక  దసూకప్టెంచాడు
విషరుష్ణవరమ.
ఆ మాటలరు వినగానే  దపిడీ దొప్టెంగలప్టెంత
ఎటరుపడతే అటరు పరరుగరులరు పటపరరు.  తీరా
దగర్గరక వళిళ చసూసత్త వాళళక చికస్కూ తనరుల్నిలరు
తిప్టెంటరునల్నిద  వేరెవర  కాదరు-  ఆశారామే!

విషరుష్ణవరమనరు  చసూసి,  తనరు  ఎతరుత్తకళిళన
డబరుబ్బుల కటపనరు అతని చతరులల పటప సిగరుర్గతో
తలదప్టెంచరుకనాల్నిడు అతనరు-
"మితద్రిమా!  క్షమిప్టెంచరు.  గరుప్టెంటల  పడ
అలమటసరుత్తనల్ని  ననరుల్ని  నరువుశ్వ  కాపాడవు.

అయనా  దరురాశ  కొదీద్ద  నేనరు  నీ  దగర్గరరునల్ని

డబరుబ్బునరు దొప్టెంగిలప్టెంచానరు.  ఇపప్పడు నరువుశ్వ
ననరుల్ని మరసారి కాపాడవు.. నీ మప్టెంచితనప్టెం
మరుప్టెందరు  నేనెప్టెంతవాడనో  అరర్థిమెహైప్టెంద.  ననరుల్ని
తీసరుకళిళ  జమీప్టెందారరుక  అపప్పగిప్టెంచరు.
నమిమన వారిని మోసప్టెం చసిన నాక ఎప్టెంత
కఠినమెహైన  శిక్ష  విధిప్టెంచినా  చాలదరు..”  అని
ఏడచ్చేడు ఆశారాప్టెం.

“జమీప్టెందారరు  గారి  డబరుబ్బు  తీసరుకళళవని
తపప్ప,   నీమీద నాక వవకత్తగతప్టెంగా ఎలాప్టెంట
కపమసూ లేదరు.  నాతో పాటరు గరురప్రప్టెం ఎకస్కూ.

అడవి దాటనాక నీ దారిన నరువుశ్వ పోవచరుచ్చే”
అనాల్నిడు విషరుష్ణవరమ దయతో.

"వదరుద్దలెప్టెండ.  నాక బరుదద్ధా వచిచ్చేప్టెంద.  ఇకమీద
మోసాలరు చయనరు-  నీతివప్టెంతమెహైన జీవిత ప్టెం
గడుపతనని  మాట  ఇసరుత్తనాల్నినరు.  మీరిక
వళలప్టెండ"  అప్టెంటసూ  కనీల్నిళలతో  అతనిల్ని
సాగనప్టెంపాడు మారిపోయన ఆశారాప్టెం.

రగి: డకపరరు గారరు! మీరరు రాసిన మప్టెందరుల చీట పోయప్టెందప్టెండ.

డకపరరు: అప్టెంతేనా! నేనిప్టెంకా మీ జబరుబ్బు పోయప్టెందేమోనని ఎప్టెంత కప్టెంగారరు పడడ్డినో!

                                                                                Y. బలాజి, ఎనిమిదవ తరగతి, గరుప్టెండువారి పలెల
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మేలరుకొలరుప
రచన: శ్రీమతి ఆదసూరి హహైమవతి, విశాద్రోప్టెంత పప్రధానోపాధావయని, బెప్టెంగరులసూరరు. 

"తత! మీ కొడుకస్కూ నరువహైశ్వనా చెపప్పచరుచ్చేగా!

పప్రతి  శరుకద్రివారప్టెం  రాతిద్రి  ఇకస్కూడకీ,  పప్రతి
ఆదవారప్టెం రాతిద్రి  ఆ ఫెహైవ సాపర హోటలరుకూ,

ఇటల  అప్టెందరినీ  ఈ  మసూడు  వారాలరుగా
ఎప్టెందరుక  తిపప్పతరునాల్నిడు  నానల్ని?
అసలదప్టెంత  ఎప్టెందరుక?"  తత  దగర్గరకొచిచ్చే
గరుసగరుసగా అడగాడు అవినాష్.  

"ఒరే నా కొడుకొస్కూడుకా ! ఆ అడగేదేద నా
కొడుకనే అడగరాదరురా?!  ననల్నిడగితే నేనేప్టెం

చెపాత్తనసూ?"  అనాల్నిడు  తతయవ,
ఉతన్స్హప్టెంగా. 

"అమోమ  మానానల్నినే! భయప్టెం బబసూ!" 

"ఏరా  ఎప్టెందరుకూ  భయప్టెం?  మీ
నాయనేమనాల్ని దయవమా, భసూతమా?" 

"ఐనా  ఆయనెప్టెందరుక  తత?

నరువుశ్వనాల్నివుగా,  చెపేప్పప్టెందరుక?  నరువేశ్వ
చెపూద్ద!" పాద్రోథయపడడ్డిడు అవినాష్. 

"సరే,  అయతే  నరువుశ్వ  ఇప్టెంక  పదవారాలరు



కొతత్తపలల                                                     60 సెపపప్టెంబరరు 2015

ఆగరు- నీక తెలరుసరుత్తప్టెంద, అపప్పటకీ  తెలీకపోతే
నేనరు  చెపాత్తనరు-  సరేనా?!”  అప్టెంటసూ,  చలలని
పూరి  గరుడసెల,   పేడ  అలకన  నేలమీద
పరచిన  తటకల  చాప  మీద-  అటరుకసి
తిరిగి పడుకనాల్నిడు తత....                 

పద వారాలరు గడచాయ-

"ఒరే!ఎకస్కూడునాల్నివురా, అవినాష్?!"

మనవడకసప్టెం  పలెలలని  వీధరులనీల్ని  తిరిగి
తిరిగి  చివరిక  ఊరి  నడబొడుడ్డిక వచాచ్చేడు
తత.  అకస్కూడ పప్టెంచాయతీ ఆఫసరు మరుప్టెందరు
ఉనల్నిద  ఓ  వేపచెటరుప.  దాని  కప్రప్టెంద,  అరరుగరు
దగర్గర  చిలాలప్టెంకటప  (కడుప్టెంబిళల-గిలీలడప్టెండ)

ఆడుతరునల్ని  మనవడని చసూసి  "ఏరా,  ఒరే

నా  కొడుకొస్కూడుకా!  మనప్టెం  వళళ
సమయమెహైప్టెంద.  నా కొడుక నీకసప్టెం కారల
కాచరుకొని  కూరరుచ్చేనాల్నిడు,  రా  నాయనా!"

అనాల్నిడు. 

"తత! ఇప్టెంక గప్టెంట ఆగి వళితేనేప్టెం? అసలరు
ఏమరుప్టెందకస్కూడ?!  ఆ  ఏసక  ఒళళప్టెంత
ఎప్టెండుతరుప్టెంటరుప్టెంద;  ఇప్టెంక  ఆ  హోటలల
ఎపప్పడో వప్టెండన కూరలరు వేడ చసి, రరుచీ పచీ
లేకప్టెండ  పడతరరు.   తత!  నరువుశ్వ
చెపప్పవ, నానల్ని నేనరు చెబితే వినడు?!" 

"ఏరా!   నేనేమనాల్ని నీకూ మీ నాయనకూ
మధవ  పోసరుప  నడపే  బప్టెంటద్రోతరునరు
అనరుకనాల్నివేరా?  నాక  తెలీదరు-  పోయ
నరువేశ్వ  అడుగరు.  ఐనా  చకస్కూగా  కప్రకట్
ఆడేవాడక ఈ గలీజు కడుప్టెంబిళళ ఏప్టెంటద్రో?" 

"అబబ్బు, తత! నీకప్టెం తెలరున్స్, ఈ కడుప్టెంబిళల
మజా?  అయనా  వాళల  తోటల  పప్టెండన
జామపప్టెండుల,  తేగలరు  తెసాత్తనని  వళళడు
వీరయవ.  వాడు తిరిగి వచచ్చే వరకూ ననరుల్ని
రమమనక పలజ..  "  అప్టెంటసూనే ఆటని ఆపి,

అరరుగరు ఎకస్కూ  చసూడసాగాడు అవినాష్. 

అప్టెంతలనే  వీరయవ   గస  పటరుపకప్టెంటసూ
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పరరుగెతరుత్తకొచాచ్చేడు.  ఓ చికస్కూప్టెంల అరమాగిన
జామ పప్టెండూల,  తేగల కటప తెచిచ్చే అవినాష్
చతిక  ఇచాచ్చేడు.  వాడు  అవి  తీసరుకని,

వీరయవనరు  గరుప్టెండెలక హతరుత్తకని  "థాప్టెంకన్స్
రా! మళళ శరుకద్రివారప్టెం వసాత్త,  నీక మిఠాయ
ఉప్టెండలరు   తెసాత్తనేల!"  అప్టెంటసూ  అవనీల్ని
తీసరుకని కదలాడు. 

"ఒరే మనవడ! అదేప్టెంటద్రో, ఆ 'ఛ..పాడు!'

తేగలరు  తీసరుకని,  ఆ  మరటరు  వీరడని-

చెమట  వీరడని-  అలా  హతరుత్తకనాల్నివ?!

వాడెకస్కూడ,  నరువశ్వకస్కూడరా?"  అడగేశాడు
తత, వటకరిసరుత్తనల్నిటరుల. 
తతకసి కపప్టెంగా చసూససూత్త   "అనరు,  తత,

అనరు!  ఇదవరక  నేనరు  అనల్ని  మాటలేల్ని
ఇపప్పడు మళీళ నాక తిరిగి రామ బణప్టెంలా
కొడుతరునాల్నివ  కదసూ?!  ఈ వీరయవ ఎప్టెంత
మప్టెంచివాడో  తెలరుసా,  నీక?  నాకసమనే
పప్రతేవకప్టెంగా  వాళళ  తోటలక  వళిళ,  నాక
ఇషపమెహైన  జామకాయలరు,  తేగలసూ  తెచిచ్చే
ఇసరుత్తనాల్నిడు చసూడు!  ఇటలప్టెంట సల్నిహితరులరు
పటల్నిప్టెంలఎకస్కూడ దొరరుకతరరు తత?! 

ఇప్టెంత చలలట గాల,ఇలరుల,  కలమషప్టెం లేకప్టెండ
మాటలడే మితరుప్రలరు,  కమమని  గరుమమ  పాలరు,
ఇప్టెంత  చకస్కూగా  మోద్రోగే  మరువశ్వల  గప్టెంటలరు-
ఇకస్కూడ  లేగ  దసూడలతో  పరరుగరు  పప్టెందప్టెం
వేసరుకొని చసూడు,  అవే గెలరుసాత్తయ్-  అసలరు
ఈ పలెలకూ మన పటపణానికీ అసలరు పోలక
లేదరు" అనాల్నిడు అవినాష్. 

"అవునా,  నాయనా?!  మరి పదనెలల  కప్రతప్టెం
నరువేశ్వ  దీనిల్ని  'ఛ..పాడు  పలెల'  అనాల్నివే?!"

అడగాడు తత, ససూటగా. 

"అయాప్టెం  స  సారీ  తత,  అటల
అనల్నిప్టెందరుక! ఈ పప్రశాప్టెంతతల ఉప్టెండే సరుఖప్టెం
అపప్పడు నాక అసలరు  తెలీనే లేదరు"  అని
విచారప్టెంగా మరుఖప్టెం పటపడు ఎనిమిదకాలసరు
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ఇప్టెంగ లష్ మీడయప్టెం మనవడు అవినాష్. 

ఇదద్దరసూ  కారరులక  వచిచ్చే  కూరరుచ్చేనే  సరిక
అవినాష్  చెలెలలరు  మాధరురి  అప్టెంటరునల్నిద
"నానాల్ని!  మనప్టెం మన ఇప్టెంటక వళిళపోదాప్టెం
నానాల్ని,  హోటలరుక వదరుద్ద!  అసలెహైతే ఇవాళళ
రాతిద్రిక ఇకస్కూడే  ఉప్టెండ,  రేప నేరరుగా ఇప్టెంటక
వళద్దప్టెం"  అని.  మాధరురి  చతరులరు
గోరిప్టెంటకతో ఎరప్రగా పప్టెండ ఉనాల్నియ. 

తతయవ  చెపాప్పడు:  "పిలలలసూ!  మేప్టెం
చినల్నిపప్పడు  పిటపల  మేలరుకొలరుపలతో  లేచి,

వేప పలలతో పళరుళ తోమి, గరుమమపాలరు తద్రోగి,

బడకళిళ  చకస్కూగా చదరువుకనాల్నిప్టెం.  మీరేమో
పటపణప పిలలలాయ! మరి మీక ఆ రజులల్ని
పరిచయ ప్టెం  చెయావల  కదా,  పలెల  జీవితప
మధరురిమని  మీకూ  అప్టెందప్టెంచాల  కదా?

అప్టెందరుకనే  పప్రతి  శరుకద్రివారప్టెం  మనప్టెందరీల్ని
ఇకస్కూడక తీసరుకొసరుత్తనాల్నిడద్రో,  మీ నానల్ని!  మరి
నగరాలల  జనాలరు  తినే  తిప్టెండ  ఎప్టెంత
ఘోరప్టెంగా  ఉప్టెంటప్టెంద  మీక  కూడ
తెలయాలనేరా,  పప్రతి  ఆదవారప్టెం  రాతీద్రి

మిమమలల్ని  బయటక  తీసరుకళిళ  డనల్నిర
పటపసరుత్తనల్నిద!  కాలరుషవప్టెంతో  నిప్టెండన  నగర
వాతవరణానికీ,  పప్రశాప్టెంతప్టెంగా  ఉప్టెండే  పలెల
వాతవరణానికీ  ఎప్టెంత  తేడ  ఉప్టెంద
చసూశారా?!"  నవాశ్వడు తత,  వాళళ తలలరు
నిమరురరుతసూ. 

తత చతరులరు  పటరుపకొని  "నిజప్టెంగానే బగా
తెలసిపోయప్టెంద తత!  ఫెహైవ  సాపర హోటలరు
వాళరుళ  ఐదరు  రజుల పాత వాటని,  తీద్రిసాపర
హోటలరు  వాళరుళ  మసూడు  రజుల  పాత
వాటని  మళీళ  వేడ  చసి  తేగలరరు!  అప్టెంత
సాప్టెంకతికత ఉప్టెంటరుప్టెంద వాళల దగర్గర. అయనా
మాకపప్పడు  ఆ  తిప్టెండ  అప్టెంటే  మహప్టెం
మతిత్తప్టెంద.  పలెలల  దొరిక  తేగలరు,  కొబబ్బురి
నీళరుళ,  తటమరుప్టెంజెలరు,  గడడ్డిపరరుగరు-  వీట
రరుచి  మరి  దేనికీ  రావు!  ఇకస్కూడ  సల్నిహాలల
మప్టెంచితనప్టెం  ఉప్టెంద.  మన  పలెలలరు  బలే
ఉప్టెంటయ.."  మెరిస  కళలతో  చెపత్తనల్ని
పిలలలదద్దరినీ  మరురిపప్టెంగా  చసూశారరు  తత,

అమమ, నానల్ని! 

'తలల తప్టెండుప్రలరు వగృదరుద్ధాలెహై నిసన్స్హాయ సిర్థితిల ఉనల్నిపప్పడు వారిని రక్షిప్టెంచడప్టెం పిలలల బధవత'  

                                                                                                       -మహాతమ జోవతి బ పలే
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పదాలల్ని వతిక పటరుపకప్టెండ!
జశ్వరమరు, బలహీనత, ఆరగవప్టెం, కడుపనొపిప్ప, జలరుబరు, దగరుర్గ, బొపాప్పయ, ఆపిల, అరట, దానిమమ, 
జామకాయ, దాద్రోక్ష, దసకాయ, నారిప్టెంజ, పనస, సతఫలప్టెం, సపోట, నేరేడు, మామిడ, అప్టెంజూర.  -      ఈ 
పదాలనీల్ని  కప్రప్టెంద పటపకల దాగరునాల్నియ- నిలరువుగా, అడడ్డిప్టెంగా, వాలరుగా, కప్రప్టెందనరుప్టెండ పహైక- ఎటరుపడతే అటరు! 

వాటని వతిక పటరుపకప్టెండ! వాట చరుటసూప    గరుప్టెండద్రోలరు  గయప్టెండ చసూదాద్దప్టెం!

అ న రిప్టెం లరు దా త క్ష రిప్టెం జ పాప్ప బ నా
య పాప్ప లరు ట పో స బొ ఆ పి ల ని ఆ

ఇ జ బ ల హీ న త హి ర బ న య
ర రిప్టెం అ హ డు ప దాద్రో ఆ మమ గవప్టెం ట అప్టెం

ఉ నా బ దా అప్టెం ట ల స పి పో మమ బ

జశ్వ ద ని ల ర జూ నే మరు నా ని హీ న
రిప్టెం త లప్టెం అ గరుర్గ మమ ర నా దా బ మా మమ
త మి ఫ నే రిప్టెం జశ్వ పో స డు రే నే వ

జా రే త పిప్ప నొ  ప డ క ద రిప్టెం య నప్టెం

మ నా స డు టీ డ మి మా హీ పాప్ప అ ఫ

కా నా నే జ గరుర్గ ద ల జ  బొ  దాద్రో క్ష త

య అప్టెం య కా స ద జూ ర దద్రి ప న స

నవాశ్వల, నవిశ్వప్టెంచాల- కానీ  నవుశ్వలపాలరు మాతద్రి ప్టెం కాకూడదరు!
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పదరప్టెంగప్టెం-77
నిరశ్వహణ: డ. శిరీష, మిరావలగసూడ, నల ర్గప్టెండ జిలాల.
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అడడ్డిప్టెం-నిలరువు ఆధారాల సహాయప్టెంతో ఈ గడులనరు 
నిప్టెంపగలరేమో చసూడప్టెండ. నిప్టెంపిన పదరప్టెంగానిల్ని, 
కవలప్టెం పోసరుపకారరుడ్డిపహై  రాసి, మాక అప్టెందేటరుల 
పప్టెంపప్టెండ.  మీ బడ పేరరు, తరగతి, మీవాళల  ఫోనరు 
నప్టెంబరరు  తపప్పక రాయప్టెండ. సరెహైన సమాధానప్టెం రాసి 
ఎప్టెంపికహైన మరుగరుర్గరరు పిలలలక  కొతత్తపలల-79 ని  
బహుమతిగా పప్టెంపిసాత్తప్టెం!

కొతత్తపలల పప్రచరురణలరు, 1-127/A, యప్టెం ఆర వో 
ఆఫసరు దగర్గర, చెనేల్నికొతత్తపలల, అనప్టెంతపరప్టెం జిలాల-
515101

నిలరువు:

1. వారాలల మదటద  (4)

2. తెలరుగరుల 'పోస్ప'  (2)

3. తడబడన 'సరప్టెంజామా' (4)

4. 'జబరుబ్బు' క మర పేరరు  (2)

6. తెలరుగరుల Chemical-  (4)

8. 'విమరరలరు' అక్షరాలరు కద్రిమప్టెం తపాప్పయ  (4)

10. 'సప్టెంబరప్టెం' ఇప్టెంక పేరరు  (3)

అడడ్డిప్టెం
1. తెలరుగరు 'GAME' (2)

2. 'మాట' తో అప్టెంతమయేవ కూరగాయ-ఎటరు 
తిరగేసినా అద మాతద్రిప్టెం మారదరు  (3)

4. వావపారి చసద  (3)

5. రామరుడు సమరుదాద్రోనిక ఇద కటపడట!   (3)

7. 'పేదవాడ ఆపిల' ఈ పప్టెండే (2)

9. తిరగబడన సారప్టెం (2)

10. ఎప్టెండకాలానిల్ని ఇలా కూడ  పిలరుసాత్తప్టెం (3)

11. నరకానిల్ని ఏలేదవరరు?(3)

12. అడవిక ఇప్టెంక పేరరు (2)

13. కలక బహువచనప్టెం(3)



పప్రసలస్తతసం అసందలబాటలలో ఉనర్నె కొతస్తపలల్లో పిప్రసంటల పుసస్తకాల వివరలల:
కక్రమ

ససంఖజ్యే
వివరలల ఒక సెట లోన

పుసస్తకాల ససంఖజ్యే
సపకులో ఉనర్నె

సెటలల్లో
(సలమారలగా)

వెల (రన)

(పోసపజి 50 రన. అదనసం)

1 2011 Set 11 50 220

2 2012 Set 11 30 220

3 2013 Set 7 25 175

4 2014 Set 10 600 250

5 2015 Set 4 1400 100

వివరలకోససం ససంపప్రతిసంచసండి                                                                                                                :

కొతస్తపలల్లో పప్రచలరణలల
1-127/A, యసం ఆర్ వో ఆఫీసల దగగ్గర,

చెనర్నెకొతస్తపలల్లో, అనసంత పురమల జిలల్లో- 515101

Phone: 7702877670, 9000453887

Our Bank Account Details:
SB A/c : Kottapalli prachuranalu
A/c No: 62320333310
State Bank Of Hyderabad,
Dharmavaram Branch
IFSC: SBHY0020902

కొతస్తపలల్లో కథల పుసస్తకాలనల ఇసంటరర్నెటల్లో పూరస్తగా ఉచితసంగా చదవచలచ, డౌనల్లోడు చేసలకోవచలచ!

ససందరరసంచసండి: http://kottapalli.in. మెయిలల దార్వర ససంపప్రతిసంచసండి: team@kottapalli.in

http://kottapalli.in/


కథల  కథ 
అనగా అనగా ఒక చినన్న కథ తయారరరైంద.  గరైంతతుకరైంటట, ఆడుకరైంటట పోతరైంద ఆకాశరైంల.  అరైంతల దానికొక రామచిలతుక 
ఎదతురరరైంద. 

"చిటట్టి కథ, చిటట్టి కథ! నతువవ్వు భలే కనిపిసతుస్తునన్నవ. నేనతు నినతున్న తీసతుకరైంటానతు, పప్లీజ!" అనన్నదద. 

"తీసతుక, తీసతుక! దారైందేమతురైంద? నేనతునన్నదే అరైందరికసరైం!" అనన్నద చినన్న కథ. 

రామచిలతుక చిటట్టి కథనతు తీసతుకగానే కథలతు రరైండరనర! చిలకేమో ఒక కథనతు పటతుట్టికొని ఎగతురతుకరైంటట పోయరైంద- బిగగ్గరగా 
అరతుచతుకరైంటట. 

ఇరైంకకథ తన దారిన తనతు పోతట ఉరైంటే చినన్నరి పాప ఒకతె ఎదతురరరైంద దానిక, ఓ చెటతుట్టికొమమ్మనతు పటతుట్టికొని. 

"ఏరైం, చినన్నర! ఎటతు పోతతునన్నవ, ఒకక్కతెవ? మీ అమమ్మద?" అరైంద కథ. 

"అమమ్మ పోయ కొమమ్మ వచెచ్చె ఢరైం ఢరైం ఢరైం!" అని నవవ్వురైంద పాప.  కథక పాపనతు చటసస్తు మతుచచ్చెట వసరైంద. 

అద పాపత కలిస పోయ, వాళళ్ళ అమమ్మన, అమమ్మమమ్మన, ననన్నన అరైందరన్న చతుటతుట్టికొని వచిచ్చెరైంద. 

రామచిలతుక అకక్కడ అరచతుకొరైంటట పోతతురైంటే మొదతుద్దురామతుడు ఎదతురయాయ్యాడు దానిక: "ఏయ! చిలకా! భలే కథ ఉనన్నటతుప్లీరైందే, న 
దగగ్గర? నకూ చెపప! వరైంటానతు!" అనన్నడు వాడు. 

"ఊరికే వరైంటే ఏరైం లాభరైం? రాయాలి! నక చేతతులతునరన్న కద!" అరైంద చిలతుక.  

"ఊహ!  ఓహ! అయయ్యా! రాయటరైం రాదే!" మటలిగాడు వాడు. 

"కదరదతు ననన్న! ననతున్న అరైందతుకరైంటే రాయాలిలరైందే!" అనన్నద కథ.  "సర" అని వాడు రాయటరైం నేరతుచ్చెకనన్నడు. 

ఈ సారి ఒకక్క కథే పద కథలరరైంద- ఎవరవరినో చేరిరైంద.  అరైందరికీ చదవటరైం నేరిపరైంద. 

ఆ కథని చదవన పిలప్లీలవవ్వురట దానిన్న ఆపకలేదతు- అరైందరి దగగ్గరా అద రరైండరైంతలతు అవతటనే పోయరైంద.  ఆ పిలప్లీల సన్నహితతులతు- 
వాళళ్ళ అమమ్మ ననన్నలతు- వాళళ్ళ సన్నహితతులతు- ఇటాప్లీ పోతటనే ఉరైంద కథ- అరైందరట వనన్నరతు; అరైందరట చదవారతు; అరైందరట 
చెపాపరతు! 
చాలా ఏళళ్ళ తరావ్వుత మక చెపిపరైందొక పాప, ఆ కథని- "ఓయ, కథ! రా! నినతున్న కొతస్తుపలిప్లీల వసాస్తురైం" అనన్నరైం మరైం. 

"మ బాగా వసతుకరైండ! నేనతునన్నదే అరైందరికసరైం!" అనన్నద కథ. 

"సరగాన, నినన్నవరతు తయారతు చేశారతు, మొదట?" అడగారైం, మరైం, పెదద్దువాళళ్ళరైం. 

"అయయ్యా! నేనతు ఎనిన్న చోటప్లీ తిరిగానతు, ఎరైంత మరానతు! ఎపపడో ఒక రామచిలతుక పాడరైంద ననతున్న! ఒక మొదతుద్దు రామతుడు రాశాడు 
ననతున్న! కాన ఎరైందరతు పిలప్లీలతు బబ్రతికరైంచార, ఏరైం చెపపనతు? ఎరైంతమరైంద పెదద్దులతు మెచిచ్చె కాపాడార, ఏమననతు?  మీరమెరన 
మొదటవాళళ్ళ? మీపని మీరతు కానివవ్వురైండ! న దారిన నేనతు ఎగతురతుతటనే ఉరైంటానతు" అని నవవ్వురైంద కథ. 

ఇద, ఈ కథల కథ! 
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